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Voorwoord
Als functionele democratie maken wij deel uit van een brede, veelkleurige maat-

schappelijke omgeving. Wij participeren daarbinnen op diverse fronten. Onze 

grondhouding is: extern gericht, dynamisch, meebewegend. Daarbij blijven we 

binnen onze wettelijke taakopdracht.

De hiërarchisch opgebouwde samenleving is in de voorbije decennia geëvolueerd 

tot een veelal horizontaal ingerichte maatschappij, waarbij wisselende allianties 

moeten worden aangegaan om slim en doeltreffend te opereren. Een waterschap 

moet zowel lenig zijn als ook robuust om lange-termijndoelen te kunnen realise-

ren. Mede door de sociale media is snelle communicatie tussen alle geledingen 

van de ‘grenzeloze’ samenleving essentieel geworden, óók bij wederzijdse contac-

ten tussen overheid en burgers/bedrijven. Het waterschap moet daarbij behendig 

kunnen omgaan met korte termijn-behoeften van burgers ten aanzien van hun 

veiligheid en leefomgeving – wonen, werken, recreëren – zonder het zicht op qua 

tijd veel verder gelegen doelen uit het oog te verliezen.

Het kenmerkende karakter van een functionele democratie als het waterschap 

vraagt om maatwerk. Er zijn immers concrete, wettelijk benoemde belangen en 

er is een specifieke relatie tussen die belangen, de betaling en de bestuurlijke 

zeggenschap. Daarin verschilt deze overheid van mede-overheden, die vanuit het 

algemeen belang hun taken uitvoeren. Door het stelsel van eigen bekostiging is er 

bovendien een directe relatie met de betalende ingelanden en bedrijven. Via het 

gekozen dan wel deels benoemde bestuur wordt de directe verantwoordingsplicht 

jegens de belastingbetalers over de besteding van gelden vorm gegeven.

Belastinggeld moet het beheergebied ten dienste staan. Anders gezegd: voortdu-

rend moet de blik gericht zijn op het in standhouden of verbeteren van de water-

staatkundige leefbaarheid en bewoonbaarheid van het waterschapgebied. Basale 

waarden moeten beschermd worden door betrokken belangen steeds opnieuw te 

wegen. Daarbij liggen impliciet keuzevraagstukken voor, die onder meer gekaderd 

worden door fysieke omstandigheden en financiële mogelijkheden. De functioneel 

bestuurlijke/politieke arena weegt belangen en besluit vervolgens. In dit proces is 

een actueel en op hoofdlijnen richtinggevend beheerprogramma van groot belang. 

Niet in beton gegoten, maar flexibel zodat logische aanpassingen mogelijk zijn.

Alfred van Hall

Dijkgraaf
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1 Inleiding
Waarom en wat?

Het waterschap heeft de wettelijke taak om de hoofdlijnen van het beleid en be-

heer vast te leggen in het beheerplan. Daarmee laten we ook zien hoe externe 

referentiekaders als Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma en de provinciale Om-

gevingsvisies doorwerken in ons beleid en beheer. Ons huidig beheerplan loopt 

tot eind 2015. Voor de periode 2016-2021 is in dit beheerprogramma, de nieuwe 

benaming voor het beheerplan, aangegeven met welke ambities wij de ontwik-

kelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende water, en schoon 

en ecologisch gezond water in hoofdlijnen willen oppakken. Daarbij is gebruik ge-

maakt van de uitkomsten van de gebiedsbijeenkomsten die in het najaar van 2013 

zijn gehouden. 

Uiteraard geeft dit programma ook inzicht in de stand van zaken en verdere 

aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en Wa-

terbeheer 21e eeuw. Met de vaststelling van dit programma geven we ons als 

waterschap een plicht om de opgaven en daaraan verbonden maatregelen waar 

te maken. Daarbij rekening houdend met omstandigheden en situaties die in de 

komende jaren aanleiding kunnen geven tot bijsturing en dus om een flexibele 

houding vragen. De gebiedsmaatregelen in dit programma zijn beleidsmatig van 

aard; de uitwerking daarvan vindt in de komende jaren plaats via afzonderlijke 

besluitvorming op basis van projectplannen, die met onze omgeving worden af-

gestemd. De maatregelen zijn ook getoetst aan de m.e.r.-plicht met als conclusies 

dat geen plan-m.e.r. nodig is en dat geen passende beoordeling op grond van de 

Natuur-beschermingswet nodig is mits een natuurinclusieve werkwijze bij de beek-

peilverhoging bij bodemophoging in de Drentsche Aa wordt gehanteerd, zoals is 

aangegeven in het onderzoeksrapport over de plan-m.e.r.-plicht. Bij de uitwerking 

van maatregelen wordt ook uitgegaan van een provinciale toetsing op grond van 

de Natuurbeschermingswet.

In maart 2015 hebben de waterschapverkiezingen geleid tot een nieuw algemeen 

en dagelijks bestuur. Als vervolg daarop is een coalitieakkoord opgesteld. Het be-

sluitvormingsproces rond het Beheerprogramma 2016-2021 was op dat moment al 

in haar afrondende fase. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waarbij 

op onderdelen de ambities zijn aangescherpt. Aan de uitwerking van dat akkoord 

naar meer concrete plannen en projecten wordt momenteel gewerkt. De onderlig-

gende afspraken van het coalitieakkoord liggen grotendeels in lijn met het reeds 

opgestelde ontwerp-beheerprogramma. Van belang is hier ook de opmerking in 

het voorwoord, namelijk dat het beheerprogramma niet in beton is gegoten. Er 

zijn voldoende mogelijkheden om bij het concretiseren van het beheerprogramma 

flexibel in te spelen op de uitwerking van het coalitieakkoord.

Leeswijzer

Het beheerprogramma kent een tweedeling met een strategisch en een operatio-

neel deel. Onze ambities vormen de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden 

voor de wijze waarop we onze operationele taken willen invullen en zijn als strate-

gisch deel beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat de hoofdkenmerken van 

ons beheergebied en onze infrastructuur. In de hoofdstukken 4 t/m 6 (het operati-

onele deel) gaan we in op de ontwikkelingen, opgaven en maatregelen die we in 



5

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

de periode 2016-2021 voor respectievelijk veiligheid, voldoende water, en schoon 

en ecologisch gezond water voorzien. Hoofdstuk 7 gaat in op de relatie tussen wa-

ter en ruimtelijke ordening. De financiële gevolgen van de te treffen maatregelen 

en de doorwerking op de belastingtarieven komen in hoofdstuk 8 aan bod. 

“Bijlage 1 Overzicht KRW-maatregelen per waterlichaam” op pagina 64 bevat de 

maatregelen en onderzoeken voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), inclusief de daar-

aan verbonden kosten.

De manier waarop wij ons waterbeheer afstemmen op de provinciaal vastgestelde 

gebruiksfuncties is weergegeven in “Bijlage 2 Afstemming op gebruik- en water-

functies” op pagina 68. 

In een afzonderlijke bij dit programma behorende bijlage is een overzicht (facts-

heets) van de status, toestand, kwaliteitsdoelen en maatregelen voor de KRW per 

waterlichaam nader aangegeven. Bij verschillende thema’s wordt volstaan met een 

verwijzing naar diverse beleids- en beheerdocumenten van ons waterschap. Deze 

onderstreepte aanduidingen zijn in blauw aangegeven en voorzien van een inter-

netlink waarmee deze documenten kunnen worden geopend en bekeken.

Een overzicht per watersysteem (gebied) van de ontwikkelingen, opgaven en 

acties voor veiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water 

is afzonderlijk via onze internetsite beschikbaar. Dat laatste geldt ook voor in-

formatie over de KRW-doelafleiding voor ecologie.
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2 Strategische ambities
In dit onderdeel geven we aan vanuit welke waarden we onze taken voor veilig-

heid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water invullen, welke 

belangrijke ontwikkelingen en opgaven er spelen en met welke gerichtheid en 

ambities we daarop willen inspelen.

Taken: doeltreffend, maatschappelijke blik en draagvlak

We moeten als waterschap onze taken goed en zorgvuldig uitvoeren. De wettelijke 

en bestuurlijke kaders alsmede de ambities, zoals die bijvoorbeeld in het coalitie-

akkoord “Zelfbewust Duurzaam Vooruit” voor de periode 2015-2019 zijn benoemd, 

zijn daarvoor logischerwijs medebepalend dan wel leidend. Binnen de uitvoering 

van onze taken zijn uitersten zichtbaar. Wat doen we als waterschap wel? Wat 

gaan we extra doen? Wat doen we niet of niet meer? Met andere woorden wat 

past bij de taakinvulling van een modern ingericht waterschap? Wat laten we aan 

andere partijen over, wat doen we zelf en wat pakken we in gezamenlijkheid met 

derden op?

We zoeken naar evenwicht tussen ambitie en realiseerbaarheid. Daarbij kijken we 

op een nuchtere wijze naar mogelijkheden en op zodanige wijze dat de besluiten 

maatschappelijk worden gedragen.

Binnen een drietal perspectieven (sociaal, milieu en economie) zal dat evenwicht 

voor de diverse thema’s steeds opnieuw moeten worden gevonden. Betaalbaar-

heid en een duurzame invulling van onze opgaven vormen daarbij belangrijke 

referenties. Binnen deze context bepalen we ook waar de begrenzing ligt om ons 

waterbeheer af te stemmen op andere belangen en ruimtelijke gebruiksfuncties en 

waar water in onze ogen leidend hoort te zijn.

Waarden: omgevingsgericht, open en transparant

De keuzen die we qua ambities en inzet van middelen maken doen we trans-

parant. We betrekken onze omgeving vooraf bij onze opgaven en de invulling 

daarvan. Bewustwording van de waterproblematiek, de gevolgen daarvan en 

maatschappelijk draagvlak voor de invulling van onze wateropgaven worden daar-

bij essentieel. Die essentie voelen wij ook als het om andere aspecten van goed 

overheidsbestuur gaat, zoals openheid, integriteit, participatie, legitimiteit, lerend 

vermogen en verantwoording. Die waarden vormen mede de basis waarop ons 

handelen is gebaseerd.

Duurzaamheid in al haar facetten blijft een van de belangrijkste rode draden van 

het beleid van het waterschap. Onder meer zal in de komende periode sterk wor-

den ingezet om te komen tot een energie-neutrale organisatie. Dit leidt tot minder 

afhankelijkheid en idealiter op termijn ook tot lagere kosten. Ook dierenwelzijn 

heeft onze expliciete aandacht in de komende periode. In de komende periode 

willen we ook onze externe communicatie intensiveren en op moderne leest 

schoeien. Het betrekken van partijen bij het werk van het waterschap begint im-

mers met informeren en communicatie.

Keuzen: prioriteiten en betaalbaar

Als waterschap staan we voor onze taken, doelstellingen en ambities. Voor het uit-

voeren van maatregelen is financiering noodzakelijk. Om taken te kunnen uitvoe-

ren en doelen te kunnen halen hebben we diverse financieringsstromen waarvan 

de heffingen de belangrijkste zijn. 
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Het is duidelijk dat niet al het wenselijke haalbaar is. Het haalbare is ook niet altijd 

wenselijk. Het is steeds de opdracht om een evenwicht te zoeken tussen het laag 

houden van de belastingdruk en het realiseren van onze doelen zoals bijvoorbeeld 

het beheergebied duurzaam in te richten en te onderhouden. De afgelopen jaren 

hebben we kosten-gestuurd gewerkt. Ook in de komende jaren willen we kosten-

bewust beleid voeren. Effect- en resultaatgerichtheid zijn naast het leveren van 

duurzame kwaliteit echter ook belangrijke incentives voor ons financieel beleid. 

We zullen verstandige en gedragen keuzes blijven maken om onze maatschap-

pelijke verankering als waterschap te onderschrijven. Naast prioriteren, faseren 

en heroriënteren houden we rekening met de nieuwe bestuurlijke (ontwikkel)

ambities waaronder het versnellen van de KRW opgave, het realiseren van een 

energie-neutrale organisatie en het realiseren van de grondstoffen- en energiefa-

briek. Door co-creatie, partnerschap, creatieve financiering en slimme planning met 

beschikbare subsidiestromen proberen we nog meer financieel voordeel te halen. 

Daarnaast moeten we ons bij onze taakuitoefening permanent de vraag stellen of 

die ook doelgerichter en doelmatiger kan binnen de bestuurlijk aangegeven kwali-

teitskaders. Dit geldt vooral voor onze beheergerichte functies en taken.

Omgeving: interactie, communicatie, bewustwording 

De wereld om ons heen staat niet stil en onze samenleving stelt steeds nieuwe 

eisen. Maar de burger accepteert niet zomaar meer tariefstijgingen van het water-

schap. We krijgen de mening van onze inwoners - mede door de sociale media 

- direct en duidelijk te horen. Naast veiligheid, gezondheid en welvaart beschouwt 

de burger het waterbeheer als een verworvenheid en daarom als een vanzelfspre-

kendheid. Daarom wordt de tweezijdigheid van communicatie steeds prominenter. 

We worden steeds meer een medespeler in het netwerk en dat vraagt ook een 

andere wijze van communiceren. In de komende periode willen we nog nadruk-

kelijker ons beleid uitdragen en actiever onze doelgroepen benaderen. We ont-

wikkelden ons de laatste jaren tot een transparante organisatie, die zich als een 

open overheid manifesteert en zich verantwoordt over keuzes, resultaten en mid-

deleninzet. Er wordt van ons verwacht dat we relevante informatie actief openbaar 

maken.

Wij hebben grote kennis van ons waterbeheer en we gaan verder met het delen 

van onze kennis zowel regionaal, nationaal als internationaal. Samen met betrok-

ken partijen maken we het leven in een delta toekomstbestendig. Naast vertellen 

is luisteren van groot belang. De boodschap die wij als waterschap willen uitdra-

gen, brengen we gericht over. Ook op de nieuwe generatie via onder meer edu-

catie. We nemen als waterschap overigens in deze zin niet de taak over van het 

onderwijs, maar sluiten hierbij aan door kinderen (en via de kinderen hun ouders) 

inzicht te laten krijgen in wat het werk van het waterschap inhoudt. Uiteindelijk 

willen we met communicatie en educatie het waterbewustzijn van bewoners in 

ons beheergebied vergroten om daarmee ook een goed draagvlak voor maatrege-

len en zo nodig gedragsverandering te realiseren. Dit ook in lijn met de aanbeve-

lingen uit het recente OESO-rapport over het Nederlandse waterbeheer. Naast de 

invulling hiervan op landelijke schaal door het Rijk pakken wij dit actief op regio-

naal niveau op.

Veiligheid: anticiperen, borgen en vertrouwen 

Hoewel er in de afgelopen jaren hard is gewerkt om overlast door klimaatveran-

deringen zoveel mogelijk te voorkomen, zal het borgen van waterveiligheid ook 

in de komende jaren flinke inspanningen vergen, mede door de gevolgen van de 

gaswinning. Het aardbevingsbestendig maken en houden van onze zeedijk en boe-

zemkaden is daarbij een zaak die met de nodige urgentie wordt opgepakt, zeker 

gezien de verwachte toename van de aardbevingssterkte. Op extreme waterafvoe-

ren kunnen we adequaat inspelen, onder andere door de realisatie van bergings-

gebieden en mogelijkheden om water vast te houden. Het is uiteraard wel zaak 

om de vinger aan de pols te houden gezien de scenario’s voor klimaatverandering. 
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In de komende periode wordt stedelijk waterbeheer steeds belangrijker en daar 

zetten we, in samenspraak met de relevante gemeenten, sterker op in dan gedu-

rende de afgelopen periode. Tot slot moet onze omgeving zich er van bewust zijn 

dat het voorkomen van wateroverlast geen vanzelfsprekendheid is. Tegelijkertijd 

moet ze er op kunnen vertrouwen dat waterveiligheid bij ons in goede handen is.

Voldoende water: faciliteren, anticiperen en scherpere keuzen

Ons uitgangspunt is om de functies landbouw, natuur en wonen zo goed mogelijk 

te faciliteren. Kortom, niet te nat en niet te droog. De inrichting, het beheer en on-

derhoud zijn daarop gericht. In situaties waar het grondgebruik tegenstrijdige eisen 

aan het peilbeheer stelt, bijvoorbeeld bij landbouw en natuur, proberen we belan-

gen zo goed mogelijk te wegen. Van wateroverlast in reguliere situaties is nauwe-

lijks sprake. Gevolgen voor bodemdaling door veenoxidatie en gas- en zoutwinning 

hebben onze expliciete aandacht. Wat betreft het beleid ten aanzien van de aan-

dachtsgebieden veenoxidatie verwachten we in de loop van deze programmaperi-

ode een uitgekristalliseerd beleid te hebben opgesteld en uitgewerkt te hebben in 

concrete peilbesluiten. Dit doen we zoveel mogelijk in overleg met de provincie en 

interactief met de direct belanghebbenden.

We moeten ook meer en meer rekening houden met watertekorten die ons gebied 

’s zomers kent. Het Rijk gaat flexibel peilbeheer op het IJsselmeer instellen, waar-

door tot 2050 de huidige wateraanvoer gegarandeerd blijft. We verwachten echter 

dat de vraag naar water vanuit de landbouw toeneemt door een gewenste hogere 

productie en toename van de verdamping. Hoewel er op dit terrein in de afgelo-

pen jaren stappen zijn gezet, vereist deze ontwikkeling verdergaande acties en 

maatregelen. Om daarop in te spelen is vergroting van zelfvoorzienendheid en een 

zuinig en efficiënt watergebruik essentieel. Dit vraagt ook om een gezamenlijke 

herbezinning van waterschap, rijk, provincie en de gebruikers (landbouw, industrie, 

drinkwater, scheepvaart etc.) op de huidige verdeling van verantwoordelijkheden, 

ook vanuit financieel oogpunt.

Waterkwaliteit: van normgericht naar effectrealisatie; verbeteren en faseren

In 2018 zal een tussenevaluatie van de KRW-maatregelen worden afgerond. Naast 

onze prioritaire insteek van het halen van de gestelde normen willen we uiteraard 

vooral leren van de feitelijke resultaten en geconstateerde effecten, bijvoorbeeld 

van de reeds uitgevoerde inrichtingsmaatregelen. Deze tussenevaluatie zal in de 

komende jaren zijn beslag krijgen. Ondertussen willen we versterkt doorgaan met 

de reeds ingeslagen weg om maatregelen vorm en inhoud te geven. Ecologisch 

gezien zijn er namelijk nog veel inspanningen nodig om de doelen, welke zijn 

afgeleid van de Europese richtlijnen, in 2027 te bereiken. Door een integrale afwe-

ging van kwantiteits- en kwaliteitsbelangen creëren we zo een toekomstbestendig 

en duurzaam waterbeheer. 

Om eind 2027 de gestelde kwaliteitsdoelen doelen te kunnen halen is het van be-

lang de mogelijkheden en de kansen voor verbetering te pakken en waar mogelijk 

en relevant te versnellen zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid en de on-

derliggende gebiedsprocessen. Daarbij houden we wel rekening met de haalbaar-

heid en betaalbaarheid van benodigde maatregelen. Daarom houden we uiteraard 

goed rekening met de diverse (co-)financieringsstromen. Hierbij moet onder meer 

gedacht worden aan provinciale en Europese middelen, zoals de vergroeningsop-

gaven vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Waterketen: samenwerking, optimalisatie en kostenbesparing

Met het Rijk is voor de waterketen landelijk een besparingsdoel afgesproken dat 

in Groningen en Drenthe (in het gebied van Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en de 

inliggende gemeenten) vanaf 2020 moet leiden tot een besparing voor de regio 

van € 14,6 miljoen. Naast kostenbesparing gaat het ook om kwaliteitsverbetering, 

vermindering van kwetsbaarheid en versterking van duurzaamheid en innovatie in 

de waterketen. De samenwerking wordt vormgegeven door veranderingen door 

te voeren vanuit de bestaande organisaties in plaats van het oprichten van een 
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nieuwe uitvoeringsorganisatie. Een eventuele doorontwikkeling naar bijvoorbeeld 

een Waterketenbedrijf blijft mogelijk. Wij realiseren ons dat de gewenste samen-

werking en de beoogde resultaten bij alle partijen een andere manier van denken 

en een andere werkwijze vraagt. 

Organisatie: doelmatig, permanente verbetering en meebewegend

Stilstand is achteruitgang: permanente aanpassing en verbetering van onze be-

drijfsprocessen is essentieel en noodzakelijk. Dat vraagt onder andere om onderne-

merschap, innovatie, creativiteit en lerend vermogen. Ontwikkelingen als de tran-

sitie van de rwzi naar een energie- en grondstoffenfabriek en andere vormen van 

innovatie bieden, naast financiële winst, veelal ook andere voordelen, bijvoorbeeld 

op het gebied van duurzaamheid. Daarom willen we die krachtig doorzetten. Sa-

menwerking met andere partijen biedt de mogelijkheid om onze opgaven te kop-

pelen aan belangen en opgaven van derden, waardoor oplossingen elkaar kunnen 

versterken en veelal goedkoper zijn. In de komende periode willen we nog meer 

uitgaan van co-creatie en partnerschap. Deze kansen willen we verzilveren. Ook de 

samenhang en wederzijdse raakvlakken die tal van overheidsdomeinen met elkaar 

hebben, vragen van ons een goede en bekwame netwerkspeler te zijn. Onze ex-

terne oriëntatie en ons relatiebeheer stemmen wij daar op af. Deze ontwikkelingen 

nopen op gezette tijden tot heroriëntatie op de kerncompetenties van de organi-

satie en de personele formatie. Naast samenwerking met andere partijen streven 

wij een fusie met het waterschap Noorderzijlvest na, mits deze schaalvergroting 

voldoende maatschappelijke en financiële winst oplevert.

Resumé: brede kijk met maatschappelijke impact

Het is onze taak om de bewoonbaarheid en leefbaarheid in ons beheergebied van-

uit een waterstaatkundige optiek duurzaam te borgen. Die opdracht moeten we 

uitvoeren in een steeds sneller veranderende wereld. Binnen die context moeten 

we invulling geven aan opgaven die voortvloeien uit klimaatverandering, interna-

tionale richtlijnen, wettelijke kaders en dat binnen een democratisch bepaalde be-

stuurlijke setting. De opdracht is in de kern genomen duidelijk en de inhoudelijke 

marges zijn dan ook relatief smal, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld beleidsruim-

tes die gemeenten en provincies hebben. 

Onze omgeving verwacht dat we veiligheid bieden, gebiedsfuncties bedienen, 

meer natuurlijke omstandigheden creëren en dat we transparant zijn en actief 

communiceren. Kortom onze omgeving verwacht dat wij resultaat boeken. Aanvul-

lend verwacht onze omgeving dat we dat op een kostenbewuste wijze doen. Dit 

vraagt om een brede maar ook flexibele kijk met dito afwegingen met een realis-

tische blik op wat haalbaar en betaalbaar is en wat maatschappelijk relevant is. Wij 

hebben de intentie om de dingen zo te doen, dat die zoveel mogelijk (toekomst)

bestendig zijn. Dat zijn we aan onszelf, maar vooral aan de komende generaties 

verplicht.



10

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

3 Hoofdkenmerken beheergebied
Ligging

Het beheergebied van het waterschap omvat globaal het oostelijke deel van de 

provincie Groningen en het noordoostelijke deel van de provincie Drenthe en is in-

clusief het buitendijkse gebied circa 213.000 ha groot. Er wonen ongeveer 424.000 

mensen. In het beheergebied liggen negentien gemeenten; enkele daarvan liggen 

gedeeltelijk in ons gebied. 

Hoogteligging en bodem

Het westen van het beheergebied beslaat een deel van het Drents Plateau. De 

bodem bestaat hier voornamelijk uit zand. In het zuiden, midden en oosten liggen 

veenkoloniale gronden in combinatie met zandgronden. In een brede zone die ten 

zuiden van de stad Groningen loopt treffen we voornamelijk veengronden aan. Het 

noordelijk deel bestaat grotendeels uit zeeklei. De hoogteligging is zeer divers en 

varieert van NAP + 27 meter op de Hondsrug tot NAP - 3 meter in diverse polders 

in de watersysteemgebieden Duurswold en Oldambt.

Kengetallen Hunze en Aa’s

Oppervlakte 213.000 ha

Lengte zeedijk 28 km

Lengte kaden 795 km

Lengte beken, kanalen en sloten 3.525 km

Oppervlakte boezem ca. 2.400 ha.

Capaciteit waterbergingsgebieden ca. 51 miljoen m3

Zeegemalen 3

Overige gemalen 162

Stuwen 1.420

Inlaten 100

Sluizen 45

Zuiveringsinstallaties (rwzi) 13

Rioolwater(pers)leiding 393 km

Rioolgemalen 107

Iba’s ca. 1.600

Grondsoorten klei, zand en veen

Inwoners 424.000

Vervuilingseenheden 545.000

Personeelsformatie 317,5 fte
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Stroomgebied

Het beheergebied maakt deel uit van het stroomgebied Nedereems, dat zelf weer 

onderdeel is van het internationale stroomgebied Eems. Binnen het beheergebied 

fungeren naast het boezemsysteem een zestal watersystemen: Hunze, Drentsche 

Aa, Westerwolde, Veenkoloniën, Oldambt/Fiemel en Duurswold. Van deze gebie-

den worden laatstgenoemde twee bemalen; de overige vier gebieden lozen voor 

een belangrijk deel onder vrij verval op de boezem. Bij het waterbeheer spelen 

de beeksystemen Drentsche Aa, Hunze, Runde-Ruiten Aa - Westerwoldse Aa een 

belangrijke rol. De beeksystemen zijn kenmerkend voor het (beekdal)landschap 

en erg belangrijk voor hun natuurlijke omgeving. De natuurlijke afstroming in het 

gebied loopt van zuid naar noord. De afwatering vindt plaats op de Eems en de 

Dollard. In extreme situaties met veel neerslag kunnen ook waterbergingsgebieden 

worden ingezet, waardoor de boezemcapaciteit wordt vergroot. Bij watertekort 

wordt water aangevoerd vanuit het IJsselmeer.



12

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

Functies

Landbouw, vooral akkerbouw, is de meest voorkomende functie in het gebied. 

Deze functie is vooral gesitueerd in de noordelijke kleigebieden en in gebieden 

waar veenontginningen hebben plaatsgevonden. Het uit die tijd daterende kana-

len- en wijkenstelsel speelt een belangrijke rol in het waterbeheer. Oostelijk van 

Emmen ligt een groot tuinbouwcomplex. Daarnaast zijn er vooral op en grenzend 

aan het Drents Plateau grote aaneengesloten bos- en natuurgebieden. Het beek- 

en- esdorpenlandschap Drentsche Aa met zijn status als Nationaal Park en Natio-

naal Landschap is hiervan de belangrijkste vertegenwoordiger. Naast het Drentsche 

Aa-gebied zijn er drie Natura 2000-gebieden, te weten het Witterveld, het Lief-

tinghsbroek en het Drouwenerzand en het Vogel- habitatrichtlijngebied Zuidlaarder-

meer. Verder grenst het beheergebied aan het Natura 2000-gebied Waddenzee.

In het beheergebied werken de provincies hard aan de realisatie van het Nationaal 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen de ecologische hoofdstructuur - EHS), die wij 

combineren met het herstel van beeksystemen. Dit gebeurt in het gebied van de 

Drentsche Aa, de Hunze en Westerwolde. In het noordelijke deel van het beheer-

gebied vindt op grote schaal aardgaswinning plaats, met bodemdaling als gevolg. 

Door de gaswinning doen zich in een deel van het gebied ook aardbevingen voor. 

De verwachting is dat deze op de langere termijn krachtiger en mogelijk in een 

groter gebied zullen optreden. Verder treedt op enkele lokale plekken bodemdaling 

door zoutwinning op.

Uit het oppervlaktewater van de Drentsche Aa wordt bij De Punt drinkwater ge-

maakt. Ook zijn er diverse grondwaterwinningen voor drinkwater in het beheer-

gebied. Waar mogelijk wordt gezocht naar combinaties van drinkwaterwinning, 

natuur en waterberging. Voorbeelden zijn het bergingsgebied bij Onnen en het 

natuurontwikkelingsproject Breevenen. Op diverse plekken wordt oppervlaktewater 

benut voor de toepassing van (industrieel) proceswater. 

De belangrijkste woon- en werkkernen zijn Groningen/Haren, Hoogezand, Veen-

dam, Winschoten, Assen en Stadskanaal. Bij deze kernen en ten oosten van Delfzijl 

is sprake van (industriële) bedrijvigheid. Grootschalige combinaties van wonen 

en water zijn in ontwikkeling nabij de stad Groningen (Meerstad) en Winschoten 

(Blauwestad).

Vaarwegen zijn belangrijk voor de beroeps- en recreatievaart, naast hun functie 

voor de aan- en afvoer van water. Hoofdvaarwegen zijn Eemskanaal, Winscho-

terdiep, A.G. Wildervanckkanaal en Noord-Willemskanaal. Deze worden door de 

beroepsvaart gebruikt en zijn in beheer bij het Rijk of de provincies. Ook zijn er 

diverse regionale vaarwegen in zowel het Drentse als Groningse deel van ons 

beheergebied. De ontwikkeling en het belang hiervan zijn in de afgelopen tijd toe-

genomen. Voorbeelden zijn de nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen Erica 

en Ter Apel (de Veenvaart), tussen het Zuidlaardermeer en Hoogezand/Veendam 

en tussen het Oldambtmeer en het Termunterzijldiep (de Blauwe Passage). De ver-

schillende meren in het beheergebied hebben naast de waterbeheer- en natuur-

functie ook een belangrijke recreatieve rol.
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4 Veiligheid
Beleidsdoel

Levensbedreigende situaties voor mensen mogen niet plaatsvinden; voor die-

ren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen.

Het leven in een deltagebied als Nederland vraagt om bescherming tegen het wa-

ter en de hieraan verbonden gevaren voor mens, dier en goed. Veiligheid voor de 

mens staat dan ook voorop; altijd en overal. Om een veilige situatie te bereiken, 

kijken we naar verschillende maatregelen (meerlaagsveiligheid). Voorop staat de 

preventie van overstroming door het op sterkte houden van de zeedijk en boe-

zemkaden (laag één). Maar door ook te kijken naar maatregelen in de ruimtelijke 

inrichting zijn beperkingen van gevolgschade mogelijk als het een keer mis gaat 

(laag twee). Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het voorkomen van nieuwe be-

bouwing in overstromingsgevoelig gebied, het beschermen van kwetsbare gebou-

wen en het op hoogte brengen van vluchtroutes. Tot slot zijn er de maatregelen in 

de rampenbeheersing, zoals goede calamiteiten- en evacuatieplannen (laag drie).

Ambitie voor 2021

In 2021 zijn we begonnen aan de uitvoeringsmaatregelen voor de verbetering van 

de zeedijk. Het Masterplan Kaden is afgerond en vrijwel alle bergingsgebieden zijn 

ingericht. We zijn voor 80% klaar met de verbetering van de stabiliteit van onze 

boezemkaden. In samenwerking met de Veiligheidsregio is ons calamiteitenplan op 

elk moment actueel en is er een goede afstemming met gemeenten en provincies 

over de invulling van de tweede laag. We houden met bovenstrooms vasthouden 

gelijke tred met de verwachte extra neerslag als gevolg van de klimaatverande-

ring.



14

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

4.1 Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)
Sinds 2007 is de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) van kracht. Het 

hoofddoel van de richtlijn is de beperking van de gevolgen van overstromingen 

voor de gezondheid van mens, milieu, cultureel erfgoed en economische bedrij-

vigheid. Concreet verplicht de ROR lidstaten tot het maken van overstromingsge-

vaar- en overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen. Dit geldt 

zowel voor overstromingsrisico’s vanuit zee als vanuit de boezem. De huidige kaar-

ten zijn te raadplegen via www.risicokaart.nl. Het overstromingsrisicobeheerplan 

(ORBP) voor de Eems is door het Rijk opgesteld op basis van de door ons geleverde 

informatie. Het is als bijlage bij het Nationaal Waterplan in december 2015 door 

de Tweede Kamer vastgesteld en wordt in 2016 aan de Europese Unie gerap-

porteerd. In de periode 2016-2021 worden de kaarten en plannen geactualiseerd. 

Onze bijdrage bestaat uit het aanleveren van gegevens over de toestand en de 

verbeterwerken voor de zeedijk en de boezemkaden, de overstromingssimulaties 

en de maatregelen voor het verminderen van overstromingsrisico’s, zoals het toet-

sen, beheren en onderhouden van de keringen. Daarnaast moeten we informatie 

aanleveren over onze calamiteitsplannen (zie § 4.9) ten behoeve van het overstro-

mingsrisicobeheerplan voor de ROR.

Acties Gereed

4.1.1 Actualiseren van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten 2019

4.1.2 Actualiseren overstromingsrisicobeheerplannen voor de ROR 2020

4.2 Zeedijk
Het waterschap beheert 28 km zeedijk langs de Eems-Dollard, van Delfzijl tot 

Nieuwe Statenzijl. Vanaf 1996 is periodiek een veiligheidstoetsing uitgevoerd en 

elk jaar vindt schouw plaats. Bij de derde toetsing (2006-2010) is geconstateerd 

dat 22 km niet voldeed aan de veiligheidsnormen voor bekleding en stabiliteit. De 

veiligheid is nu niet in gevaar, maar voor veiligheid op de lange termijn moeten 

we verbeterwerken uitvoeren.

De verbeterwerken voor de zeedijk zijn vanaf 2020 opgenomen in het nieuwe 

Hoog Water Beschermings Programma (HWBP). Voor het traject van Punt van Reide 

tot Nieuwe Statenzijl willen we de mogelijkheid verkennen om de dijk als een 

groene dijk uit te voeren: een brede dijk met een flauw talud voorzien van een 

grasbekleding (Groene Dollard Dijk) die goed in dit unieke landschap past. Mogelijk 

kan de hiervoor benodigde (klei) grond via natuurlijke aanslibbing op de kwelders 

worden gewonnen. Van 2014-2017 wordt in de Projectoverstijgende Verkenning 

(POV) Waddenzeedijken van het HWBP gekeken naar kansrijke oplossingsrichtin-

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/eu-richtlijn/overstromingsgevaar/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/eu-richtlijn/overstromingsgevaar/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/eu-richtlijn/plannen/
http://www.risicokaart.nl
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gen voor het oplossen van de afgekeurde punten. Hierin wordt de Groene Dollard 

Dijk meegenomen als voorbeeld voor andere gebieden, maar wordt ook gekeken 

naar innovatieve verbeteringen aan asfalt- of steenbekleding of de koppeling met 

belangen van andere partijen. Voorlopig wordt uitgegaan van regulier herstel en 

onderhoud aan dit dijktracé in afwachting van het onderzoek naar de verbete-

ringsmogelijkheden binnen de POV Waddenzeedijken. In de POV Waddenzeedijken 

wordt een pilot van de Groene dijk uitgevoerd, waarbij met klei van de kwelders 

en baggerslib een brede groene dijk van 1 km wordt aangelegd. Indien deze pilot 

ten aanzien van de Groene dijk positief is, starten we met de voorbereiding van de 

resterende kilometers.

In 2010 is het Deltaprogramma gestart met als doel het borgen van de watervei-

ligheid op de lange termijn (2100) met het oog op de klimaatverandering. In het 

Deltaprogramma 2015 (2014) is een nieuw waterveiligheidsbeleid ontwikkeld en 

worden nieuwe normen voor de zeedijk vastgesteld. Het nieuwe beschermingsni-

veau en de daarbij behorende normen voor de kering zijn bepaald op basis van de 

risicobenadering, door te kijken naar kansen en gevolgen. De hoogte van de norm 

wordt bepaald door de kans op een overstroming en de gevolgen van een moge-

lijke overstroming. Hoe groter de kansen of gevolgen, hoe strenger de norm. Bij 

de kans op overstroming betrekken we zowel de hoogte van de dijk als de sterkte 

ervan.

Het beschermingsniveau, zoals voorgesteld door de Deltacommissaris, is uitgedrukt 

in normspecificaties. Deze zijn ingedeeld in zes klassen met een kans op een over-

stroming van 1 op 300 tot 1 op 100.000 per jaar. In ons gebied geldt een normspe-

cificatie van 1: 10.000, vanwege de gewenste bescherming van de gasinfrastruc-

tuur. Deze normspecificaties vormen de basis voor de vast te leggen wettelijke 

normen. Deze normen worden middels een wijziging van de Waterwet door het 

Rijk vastgelegd. Het streven is om deze wijziging per 1 januari 2017 in werking te 

laten treden, evenals een nieuw bijbehorend wettelijk toetsinstrumentarium.

De toetsing van de primaire keringen is in het kader van de Waterwet gewijzigd 

in één keer per twaalf jaar. De periode van 2011 tot 2017 wordt gebruikt voor het 

verbeteren van het landelijke Wettelijk Toets Instrumentarium (het nieuwe WTI). 

Vanaf 2017 start de daadwerkelijke toetsing, waarin ook de nieuwe norm vanuit 

het Deltaprogramma wordt meegenomen (zie hierboven). De resultaten van de 

toetsing moeten uiterlijk 1 januari 2023 worden gerapporteerd aan het Rijk. Naast 

de reguliere toetsing wordt ook onderzocht of we schade door aardbevingsrisico’s 

verwachten aan de zeedijk als gevolg van gaswinning. Deze analyse is in 2015 

afgerond en de preventieve maatregelen zijn in 2016 uitgevoerd. Deze maatrege-

len worden financieel volledig gecompenseerd middels de door het Rijk getroffen 

regeling. 

Acties Gereed

4.2.1 Afronding preventieve maatregelen vanwege aardbevingsrisico’s 2016

4.2.2 Binnen de Projectoverstijgende Verkenning onderzoek naar kans-

rijke oplossingsrichtingen

2017

4.2.3 Toetsing van primaire keringen met het nieuwe wettelijke toet-

singsinstrumentarium

2023

4.2.4 Voorbereiding uitvoering dijkversterkingsprojecten vanaf 2020

4.2.5 Start uitvoering dijkversterkingsprojecten vanaf 2020

4.2.6 Pilot aanleg groene dijk van 1 km 2017
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4.3 Boezemkaden
Na de wateroverlast van 1998 is geconstateerd dat de boezemkaden op meerdere 

plaatsen niet voldoende veilig waren. Daarop hebben de provincies in 2005 een 

minimale veiligheidsnorm van 1:100 vastgesteld. Om deze veiligheidsnorm van 

de boezem te realiseren, is besloten tot ophoging van de kaden (Masterplan Ka-

den) en de inrichting van waterbergingsgebieden. Om dit veiligheidsniveau ook op 

langere termijn te behouden, ontlasten we de boezem door de verwachte extra 

neerslag, als gevolg van de klimaatverandering (tot 2050), bovenstrooms vast te 

houden.

Met modelberekeningen binnen de studie Droge Voeten 2050- waarbij is gerekend 

met de extreemste van de KNMI scenario’s uit 2006- is bevestigd dat we met de 

huidige en geplande maatregelen een robuust systeem creëren, dat wat betreft 

bergingsvolume ook in de toekomst voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is tot 

2025 niet nodig om extra bergingsgebieden aan te leggen of extra afvoercapaci-

teit te realiseren om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op 

te vangen. De nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI (2014) geven een natter 

beeld voor de natte extreme situatie in de winter. Naar verwachting blijft boven-

staande conclusie dat we voldoende berging hebben van kracht. In de planperiode 

2021-2027 gaan we een nieuwe hoogwaterstudie uitvoeren met de klimaatinzich-

ten van dat moment. 

De afgelopen jaren hebben we steeds meer aandacht voor de stabiliteit van de 

kaden. In 2011 zijn we met de eerste toetsingsronde gestart waarbij behalve 

hoogte ook macro- en microstabiliteit, piping, heave en bekleding worden getoetst 

(vergelijkbaar met de toetsing bij de zeedijk). Iedere zes jaar rapporteren we de 

resultaten van de toetsing aan de provincies. Mede vanwege de risico’s voor de 

kaden vanwege aardbevingen is besloten de toetsing te versnellen. Al in de eerste 

toetsingsronde nemen we gegevens van de ondergrond mee bij het beheerders-

oordeel. We bekijken keringen met een verhoogd risico op aardbevingsschade 

eerst. De te treffen maatregelen worden geheel vergoed door derden (zie para-

graaf 4.2). In 2017 moet de eerste toetsing van alle boezemkaden en kunstwerken 

zijn uitgevoerd en gerapporteerd aan de provincies. Van 2017-2022 loopt de twee-

de toetsingsronde voor de boezemkeringen, waarbij we een meer geavanceerde 

toetsing uitvoeren. Bij afkeuring van een stuk kade op basis van stabiliteitseisen, 

maken we direct een verbeterplan en worden de noodzakelijke maatregelen uitge-

voerd. Volgens de afspraken met de provincies moeten uiterlijk op 1 januari 2029 

alle boezemkaden voldoen aan de stabiliteitseisen. Wij streven er zelf naar om dit 

al in 2023 te bereiken.

Met ingang van 2015 wordt in sommige delen van de Eemskanaal Dollard boezem 

de huidige norm voor de hoogte van de kaden (van 1:100) verhoogd tot 1:300 of 

1:1.000. Dit gebeurt vanwege de hoge verwachte schade na een overstroming van 

deze delen van de boezem. Deze hogere norm leidt niet tot een extra verhoging 

van de kaden. De norm voor stabiliteit is voorlopig in het hele gebied gesteld op 

minimaal 1:100. Of de norm voor stabiliteit ook wordt verhoogd voor de kaden die 

in de 1:300- of de 1:1.000-veiligheidsklassen vallen, is afhankelijk van een kosten/

baten analyse die wordt uitgevoerd tijdens de uitvoering van de tweede toetsings-

ronde. Het resultaat van deze analyse is basis voor een voorstel van het water-

schap tot eventuele verhoging van de stabiliteitsnorm. De provincie stelt de norm 

vervolgens vast.

Voor de overige regionale keringen (kaden rondom de bergingsgebieden en enkele 

kaden in Drenthe) moeten zowel voor hoogte als stabiliteit normen door de pro-

vincie worden vastgesteld na een voorstel van het waterschap. Dit gebeurt voor de 

bergingsgebieden nadat eerst op landelijke schaal door de STOWA een eisenpakket 

voor de keringen is opgesteld. Nadat voor deze keringen de normen zijn vastge-

steld worden ook deze keringen in de toetsing meegenomen.
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Acties Gereed

4.3.1 Afronding eerste toetsingsronde (inclusief stabiliteit keringen met 

aardbevingsrisico)

2017

4.3.2 Uitvoeren verbeterwerken stabiliteit boezemkaden direct na afkeu-

ring

2016-2021

4.3.3 Tweede toetsingsronde alle regionale keringen, inclusief kosten-

batenanalyse en voorstel stabiliteitsnorm voor boezemkaden 

(1:300 en 1:1000 veiligheidsklassen)

2023

4.3.4 Voorstel norm voor de overige regionale keringen 2023

4.4 Lokale keringen
Naast de boezemkaden zijn er ook nog andere kaden in ons watersysteem. Dit 

betreft kaden langs de kanalen bovenstrooms gelegen van de boezem. Voor deze 

keringen wordt geen norm opgesteld, omdat de kans dat het omringende land 

onder water loopt zeer gering is. Wel stellen we samen met de provincie een ei-

senpakket op voor deze kaden om ervoor te zorgen dat de kaden in een goede 

toestand blijven.

Actie Gereed

4.4.1 Samen met provincies vaststellen eisenpakket voor de lokale keringen 2018
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4.5 Op hoogte brengen van de boezemkaden
Eind 2015 resteert voor het Masterplan Kaden van de oorspronkelijke 230 km nog 

een opgave van 47 km. Met de provincies is afgesproken dat de verhoging van de 

kaden in het stedelijk gebied in 2018 gereed is, die in het landelijk gebied voor 

2020. Doordat de noodbergingsgebieden Ulsderpolder en Onner-Oostpolder ingezet 

kunnen worden als reguliere berging, zolang het Masterplan Kaden niet is voltooid, 

garanderen we de afgesproken veiligheid al voorafgaande aan de afronding van 

het Masterplan. Voor de boezem van Duurswold en Oldambt hanteren we gebieds-

specifieke kadehoogten, vanwege grote verschillen in waterstanden als gevolg van 

ligging en windinvloeden.

Acties Gereed

4.5 Afronding Masterplan Kaden (47 km)

4.5.1 Duurswold 15 km 2019

4.5.2 Drentsche Aa 7 km 2019

4.5.3 Hunze 10 km 2019

4.5.4 Oldambt-Fiemel 5 km 2019

4.5.5 EKD boezem 10 km 2019
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4.6 Bergingsgebieden
In 2015 is van de afgesproken 55 miljoen m3 berging ruim 50 miljoen m3 gerea-

liseerd. We maken onderscheid tussen bergingsgebieden en noodbergingsgebie-

den. Bergingsgebieden worden vaker dan gemiddeld eens in de 100 jaar ingezet, 

noodbergingsgebieden gemiddeld eens in de 100 jaar of minder vaak. In de plan-

periode 2010-2015 zijn de bergingsgebieden Kuurbos, Hamdijk, Benedenloop Wes-

terwoldse Aa, Bovenlanden, Van Bonlanden, Zuidoevers, Wolfsbarge 1 en een deel 

van Meerstad ingericht en operationeel. In de periode 2016-2021 is voorzien in de 

inrichting van de berging voor de gebieden Tusschenwater 1 (1,5 miljoen) en een 

deel van Meerstad (1 miljoen). Het bergingsgebied Zuiderwuppen is komen te ver-

vallen, omdat in 2008 is besloten om geen bergingsgebieden meer in te richten in 

landbouwgebied. We richten Meerstad kleiner in dan oorspronkelijk gepland en dat 

levert daardoor minder berging op (1 miljoen m3), waardoor het totale volume aan 

berging 54 miljoen m3 bedraagt. Uit de studie van Droge Voeten concludeerden 

we dat compenserende berging niet nodig is. Eind 2021 hebben we 52,5 miljoen 

m3 berging ingericht en operationeel. Na 2021 resteert dan nog de berging voor 

Noordma, Wolfsbarge 2, Tusschenwater 2 (totaal 1,2 miljoen) en circa 0,5 miljoen 

in Meerstad (afhankelijk van de realisatie van Meerstad). 

Acties Gereed

4.6.1 Inrichting bergingsgebieden Tusschenwater 1 1,5 miljoen m3 2017

4.6.2 Inrichting noodbergingsgebied Meerstad 1 miljoen m3 2021
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4.7 Vasthouden bovenstrooms
Met het bovenstrooms vasthouden van water beperken we de belasting op de 

boezem. Uitgangspunt daarbij is dat de in 2050 verwachte 10% extra neerslag 

bovenstrooms van de boezem moet worden vastgehouden. In de beeksystemen 

de Drentsche Aa (wateropgave 1,9 miljoen m3) en de Hunze (wateropgave 1,7 

miljoen m3) kan binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) de volledige water-

opgave worden gerealiseerd. In Westerwolde Zuid kan met de inrichtingsmaatrege-

len van het NNN in het beekdal van de Ruiten Aa ongeveer 1,3 miljoen m3 van de 

opgave van 2,4 miljoen m3 worden vastgehouden. Voor de resterende 1,1 miljoen 

m3 water (tot 2050) gaan we in Westerwolde ruimte zoeken. In de Veenkoloniën 

(wateropgave 3,8 miljoen m3) is de volledige wateropgave al gerealiseerd in het 

uitgebreide wijkenstelsel door de mogelijkheid van het optrekken van stuwen naar 

een hoger peil en het (deels) uitschakelen van poldergemalen. Voor de bemalen 

gebieden van Oldambt-Fiemel en Duurswold wordt de wateropgave ingevuld door 

in extreme situaties een maalbeperking of een maalstop in te stellen. Eind 2015 is 

in het NNN van de Drentsche Aa de wateropgave tot 2050 voor 90% gerealiseerd. 

Voor de Hunze is dit ongeveer de helft en voor de Westerwoldse Aa is dit ruim een 

derde deel. Hiermee houden we minimaal gelijke tred met de verwachte neerslag-

toename door klimaatverandering.

Acties Gereed

4.7.1 Water vasthouden in beekherstelprojecten in de Rui-

ten Aa

450.000 m3 2021

4.7.2 Water vasthouden in beekherstelprojecten in de 

Drentsche Aa

400.000 m3 2021

4.7.3 Water vasthouden in de beekherstelprojecten in de 

Hunze

450.000 m3 2021

4.7.4 Zoeken naar ruimte voor resterende wateropgave in 

Westerwolde

1.100.000 m3 2021
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4.8 Schade door gravers
De stabiliteit van de keringen wordt soms aangetast door ondergraving door dieren 

die in het gebied leven. Het waterschap is in het beheergebied verantwoordelijk 

voor het beheer van deze dieren. Het uitgangspunt is zo weinig mogelijk dieren 

te doden en de dieren zo min mogelijk te laten lijden. Vooral mollen, muskusrat-

ten en beverratten worden actief beheerd. Om de veiligheid van onze keringen te 

garanderen en schade aan oevers te beperken streven we naar een beheersbare 

populatie. In het Drentse deel van ons beheergebied is daarvan al sprake, in het 

Groninger deel vergt dat nog aandacht en inspanning. Om de populatie in de toe-

komst beheersbaar te houden op een efficiënte en maatschappelijk verantwoor-

delijke manier doen wij van 2013 tot 2016 mee met de veldproef van de Unie 

van Waterschappen. Doel van de veldproef is het verzamelen van kennis over de 

populatie-ontwikkeling bij verschillende beheersmaatregelen en de werking van 

preventieve maatregelen op het voorkomen van schade. Vervolgens kan mede 

op basis daarvan een beheerstrategie worden vastgesteld. De laatste jaren zorgt 

ook de bever vooral in het gebied het Zuidlaardermeer en de Hunze voor schade 

aan de keringen. Via goed beheer en onderhoud en waar mogelijk aanvullende 

voorzieningen proberen we het risico tot het minimum te beperken. Hierin wordt 

samengewerkt met onder meer de terreinbeheerders.

Actie Gereed

4.8 Vaststellen strategie voor gravers 2017

4.9 Calamiteitenzorg
Calamiteitenzorg richt zich op het bestrijden van calamiteiten. Deze calamiteiten 

hebben vooral betrekking op veiligheid, maar ook op extreme wateroverlast, 

droogte, waterkwaliteit en storingen. Voor al deze zaken ontwikkelden we een 

calamiteitenplan. Ons calamiteitenplan wordt jaarlijks bijgesteld. Ook oefenen we 

jaarlijks onderdelen uit het calamiteitenplan. Vanaf 1995 zijn we een vaste partner 

in de Veiligheidsregio Groningen; met de Veiligheidsregio Drenthe is in 2014 een 

convenant gesloten. De samenwerking met Noorderzijlvest wordt steeds meer 

versterkt zodat we op eenduidige wijze de veiligheid van de bewoners en de infra-

structuur beschermen.

Vanuit de Europese Richtlijn Overstromingsrisico en het Deltaprogramma wordt 

een calamiteitenplan gezien als de uitwerking van de derde laags veiligheid om 

de gevolgen van een overstroming te voorkomen en te beperken. In 2014 hebben 

wij inundatiefilms (simulaties) laten maken van een mogelijke doorbraak van de 

boezemkaden. Hiermee willen we ons eigen calamiteitenplan verder verbeteren. 

Daarnaast willen we hiermee via de Veiligheidsregio de gemeenten helpen de 

evacuatieplannen van gemeenten te verbeteren. Onderdeel van het calamiteiten-

plan is ook het vergroten van de bewustwording bij de inwoners van hun veilig-

heidstoestand en de te nemen acties bij een overstroming. Dat willen we via de 

Veiligheidsregio bewerkstelligen.

Naar aanleiding van de aardbevingen is in de Veiligheidsregio afgesproken dat bij 

aardbevingen van kracht drie op de schaal van Richter en hoger de waterschappen 

inspecties aan hun keringen en objecten uitvoeren en indien nodig bij schade de 

acties in Veiligheidsregioverband verder opschalen. 
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Ook voor de veiligheid wat betreft waterkwaliteit, zijn afspraken gemaakt. Bedrij-

ven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en/of deze in opslag 

hebben, vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). 

Samen met de bevoegde gezagsorganen is gewerkt aan verbetering van het toe-

zicht op risicovolle bedrijven en voor de zwaarste categorie Brzo-bedrijven is door 

de Veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan opgesteld. 

Acties Gereed

4.9.1 Samen met de veiligheidsregio verhogen bewustwording bij burgers 

over overstromingskans en evacuatieroutes

2016

4.9.2 Ons calamiteitenplan verbeteren op basis van de inundatiefilms 2016

4.9.3 Samen met de veiligheidsregio met inundatiefilms gemeenten helpen 

hun evacuatieplannen te verbeteren

2016
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5 Voldoende water
Beleidsdoel

We zorgen voor voldoende water, nu en in de toekomst, zowel in droge als in 

natte perioden.

De zorg voor voldoende water betekent dat wij streven naar een optimaal water-

beheer voor de functies in ons gebied. Bij de vaststelling van de gewenste wa-

terpeilen, maken we een zorgvuldige afweging van de belangen van de diverse 

functies. In natte perioden voeren we water af, in droge perioden zorgen we indien 

mogelijk voor voldoende water. We zorgen er voor dat de wateroverlast beperkt 

blijft tot het afgesproken, aanvaardbare niveau. Wij voorkomen wateroverlast door 

bodemdaling en we geven op proactieve wijze advies aan gemeenten om water-

overlast in stedelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen. We onderhouden de 

watergangen zodanig dat de aan- en afvoerfunctie van de watergangen gegaran-

deerd blijft en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de ontwikkeling en 

het behoud van natuurwaarden en ecologische belangen. Tevens zorgen we voor 

voldoende waterdiepte voor de scheepvaart.

Ambitie voor 2021

In 2021 zijn de inundatieknelpunten opgelost. We hebben een werkwijze voor de 

omgang met veenoxidatiegebieden, we hebben vastgesteld hoe we omgaan met 

functie volgt peil in de beekdalen van Drenthe en we hebben met het Rijk, de pro-

vincies en de gebruikers afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van water in 

droge perioden (voorzieningenniveau).

5.1 Afstemming peilen op functies
De afstemming van het grond- en oppervlaktewaterpeil op de diverse voorkomen-

de functies, gebeurt in peilgebieden in het algemeen door middel van het opstel-

len van peilbesluiten. De besluiten zijn opgesteld op basis van het toepassen van 

droogleggingsnormen per grondgebruik. In gevallen waar conflicterende belangen 

spelen, wordt via grondwatermodellen het gewenste grond- en oppervlaktewater-

regime (GGOR) vastgesteld. De afgelopen jaren is bij vergelijking van methodes 

gebleken dat het niet nodig is om voor ieder gebied een GGOR-analyse uit te voe-

ren. 

In de afgelopen jaren is voor het merendeel van ons gebied een GGOR en/of een 

peilbesluit vastgesteld. In 2014 zijn ook de GGOR-procedures voor Natura2000-

gebieden afgerond. Ook hebben we in de nieuwe algemene regels voor de Keur 

regels opgesteld voor drainage in Natura2000-gebied, de Drentsche Aa. In 2016 

worden de laatste peilbesluiten afgerond, met uitzondering van een aantal peilbe-

sluiten in het NNN die gekoppeld zijn aan uitvoering en peilbesluiten in sommige 

veenoxidatie gebieden. 

Er zijn landelijke werknormen opgesteld voor regionale wateroverlast door inun-

datie vanuit kleinere watergangen. Hierbij geldt de norm 1:10 voor grasland, 1:25 

voor akkerbouw, 1:50 voor intensieve akkerbouw en 1:100 voor stedelijk gebied. 

Voor natuurgebieden wordt geen norm vastgesteld. 

https://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Documents/Keur.pdf
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De plekken waar niet voldaan wordt aan de landelijke werknormen, de zogenaam-

de inundatieknelpunten, worden in het algemeen via peilbesluiten aangepakt. In 

de periode 2010-2015 is het merendeel van de knelpunten opgelost door het uit-

voeren van achterstallig onderhoud, de optimalisatie van gemalen of door aanpas-

sing van peilen in peilbesluiten. Na 2015 resteert nog een gering aantal knelpun-

ten, ongeveer 180 ha. Het grootste deel hiervan ligt in veenoxidatiegebieden. 

Omdat het grootste deel van ons buitengebied veiliger is dan deze normen (vaak 

1: 100 of veiliger), streven we ernaar dat in landbouwgebieden inundatie niet va-

ker dan eens in de 75 jaar optreedt. Dit geldt niet voor gebieden waar op grond 

van provinciaal beleid andere afwegingen worden gemaakt, zoals in de beekdalen.

In de praktijk baseren we onze peilbesluiten vooral op droogleggingsnormen. In 

2021 moet aan de provincie de resultaten van een nieuwe toetsing aan de inunda-

tienormen met de dan beschikbare nieuwe klimaatscenario’s worden geleverd. Om 

deze resultaten al in ons gebiedsproces voor het Beheerprogramma 2022-2027 te 

kunnen meenemen streven we ernaar om deze toetsing echter al omstreeks 2018 

gereed te hebben.

De provincie Drenthe heeft een beekdalenvisie, waarin het streven naar een gras-

landnorm voor de beekdalen is opgenomen. Wij zijn het enige waterschap in Dren-

the met akkerbouw in de beekdalen. De provincie start een pilot in het Achterste 

Diep. De provincie heeft de beekdalenvisie al definitief vastgesteld maar zij heeft 

in de omgevingsvisie het voorbehoud opgenomen dat als het streefbeeld op lan-

gere termijn niet haalbaar blijkt, een voorstel tot aanpassing van het streefbeeld 

op basis van de uitkomst van de pilots een optie is. Na afloop van de pilot gaan we 

bepalen of en hoe we ons beleid voor de Drentse beekdalen gaan aanpassen aan 

de provinciale plannen.

Acties Gereed

5.1.1 Onder leiding van de provincie uitvoeren van pilot beekdalvisie Achter-

ste Diep

2016

5.1.2 Opstellen waterschapsbeleid over beekdalen Drenthe 2017

5.1.3 Uitvoeren peilbesluiten m.u.v. een deel van NNN en veenoxidatie ge-

bieden

2016

5.1.4 Nieuwe toetsing van ons watersysteem aan de inundatienormen 2018

5.1.5 Oplossing van de resterende 180 ha inundatieknelpunten 2021

5.2 Wateroverlast door veenoxidatie
Bodemdaling door veenoxidatie veroorzaken we deels zelf. Doordat wij het grond-

waterpeil in landbouwgebieden laag houden, kan de veengrond onder invloed van 

zuurstof oxideren en klinkt de bodem steeds verder in. Zolang wij het grondwa-

terpeil in deze gebieden blijven verlagen om de landbouw optimaal te bedienen, 

klinkt de grond steeds verder in en moeten we peilen en infrastructuur blijven 

aanpassen. 

In 2011 heeft een analyse van de veenoxidatie in ons gebied geleid tot een inde-

ling in drie typen veengebieden. Op basis van de dikte van de veenlaag en de 

ligging van het veen ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstanden is onder-

scheid gemaakt tussen gebieden met vrijwel geen veenoxidatie (dunne veenlaag, 

al geoxideerd veen boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand), gebieden 

zonder veenoxidatie (diepe veenlaag meer dan 1 m onder de gemiddeld laagste 

grondwaterstand of veen beschermd door dikke kleilaag of veen in natuurgebie-

den) en gebieden met langdurige veenoxidatie (gebieden met een veenlaag on-

der de gemiddeld hoogste grondwaterstand, zonder beschermende kleilaag). Onze 

aanpak voor veenoxidatie richten we op de gebieden met langdurige veenoxidatie: 

de aandachtsgebieden veenoxidatie. Het streven is een toekomstbestendig water-

beheer in deze veengebieden waarbij duurzaamheid (onder andere CO
2
-uitstoot), 
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functioneel waterbeheer, waterkwaliteit en kosten afgewogen worden. In 2014 zijn 

twee pilots (Hongerige Wolf en Valthermond) gestart. Voor deze verkenningen is 

de veendikte in kaart gebracht, zijn de toekomstige maaivelddalingen bepaald en 

is gekeken naar de effecten op de lange termijn. In 2016 worden de resultaten van 

de pilots en een werkwijze veenoxidatie aan het bestuur voorgelegd. Samen met 

de provincies gaan we in 2016 onderzoeken in welke gebieden er kansen liggen 

veenoxidatie te vertragen en waar mogelijk te stoppen in combinatie met daarop 

afgestemd beleid, functies, normen en maatregelen. Zolang er geen uitgekristal-

liseerd oplossingsrichting is met voldoende bestuurlijk draagvlak gaan we uit van 

het standstill-principe wat inhoudt dat het peil niet wordt gewijzigd. Dit wordt vast-

gelegd in een peilbesluit. Peilbesluiten in de overige veengebieden worden daarna 

volgens de in de pilots gebruikte werkwijze opgesteld.

Een mogelijke maatregel om de veenoxidatie te beperken is regelbare drainage. 

Door in perioden van droogte het peil in de drains op te zetten, kunnen lage 

grondwaterstanden verhoogd worden, wat helpt om de veenoxidatie te remmen. 

Van 2013-2016 voeren we een proef met regelbare drainage uit in het peilgebied 

Achterste Diep, nabij Exloo. Het vertragen van veenoxidatie heeft ook invloed op de 

waterkwaliteit. Wanneer minder veen oxideert, spoelen er minder voedingsstof-

fen uit naar het oppervlaktewater. De vraag is hoe groot de reductie is en of deze 

zowel voor stikstof als fosfaat optreedt. In 2013 is de nul-situatie vastgelegd en in 

2014-2016 worden waterkwaliteitsmetingen gedaan om dit te onderzoeken. Eind 

2016 wordt bekeken of de eindconclusies van zowel de verkenning met regelbare 

drainage als het waterkwaliteitsonderzoek leiden tot een aanpassing van de werk-

wijze veenoxidatie.

Acties Gereed

5.2.1 Opstellen en implementatie werkwijze voor peilbesluiten in de veenoxida-

tie aandachtsgebieden

2016

5.2.2 Rapportage waterkwaliteitsonderzoek en effect regelbare drainage 2016

5.2.3 Peilbesluiten in veenoxidatie aandachtsgebieden opstellen 2017

5.2.4 Samen met de provincies onderzoeken in welke gebieden er kansen lig-

gen om veenoxidatie te vertragen en wat daarvoor moet gebeuren om 

dat mogelijk te maken

2016
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5.3 Wateroverlast door gas- en zoutwinning
Door gas- en zoutwinning in ons beheergebied is er op een aantal plekken sprake 

van bodemdaling die om aanpassing van de waterhuishouding vraagt. Dat be-

tekent aanpassing van waterpeilen en de aanleg of aanpassing van onder meer 

gemalen en stuwen. De (verwachte) bodemdaling door gaswinning is aanzienlijk 

meer dan in 1980 werd verwacht en ook het gebied waar daling optreedt is groter. 

Op basis van de meest recente meting (2008) varieert de daling van 2 tot onge-

veer 30 cm, met op langere termijn een nog grotere daling (2 tot 47 cm). De kos-

ten van compenserende maatregelen komen voor rekening van de veroorzakers. 

In de afgelopen planperiode is onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn om 

de bodemdaling in de omgeving van het Zuidlaardermeer/Drents Diep te compen-

seren. Verwacht wordt dat in de periode 2016-2021 de maatregelen worden uitge-

voerd. Ook is een verkenning uitgevoerd naar welke maatregelen nodig zijn langs 

de rest van de Eemskanaal-Dollardboezem. De resultaten hiervan kunnen leiden tot 

uitvoering van maatregelen op kosten van de NAM.
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Op basis van het gewijzigde winningsplan voor zoutwinning aan de westzijde van 

Veendam (Borgercompagnie) wordt een bodemdaling verwacht die op het diepste 

punt circa. 65 cm zal bedragen. Op basis van het gewijzigde winningsplan voor 

zoutwinning aan de westzijde van Veendam (Borgercompagnie) zal bodemdaling 

in een groter gebied optreden maar wordt er wel vanuit gegaan dat de tot dusver 

verwachte daling op het diepste punt circa 65 cm zal blijven bedragen. Voor aan-

passing van de waterhuishouding is door betrokken partijen voor de periode tot en 

met 2018 een maatregelenprogramma met een doorkijk naar 2025 opgesteld. Ui-

terlijk 2018 vindt een update hiervan plaats. Het betreft maatregelen die in de tijd 

nodig zijn om de geleidelijke bodemdaling te volgen en de eventuele negatieve 

gevolgen van de bodemdaling op het grondgebruik te voorkomen. Naast initiële 

maatregelen gaat het ook om compensatie voor periodiek terugkerende kosten 

voor het waterschap als gevolg van de bodemdaling door zoutwinning, zoals be-

heer- en onderhoudskosten, vervangingsinvesteringen en kosten voor nieuw te 

nemen peilbesluiten en onderzoek voor het blijvend adequaat laten functioneren 

van het watersysteem binnen het bodemdalingsgebied. De veroorzaker neemt 

alle daaraan verbonden kosten voor haar rekening, omdat zij verantwoordelijk is 

en blijft voor alle overige schade en/of overlast aan het watersysteem, in termen 

van veiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit, die nu nog niet worden voorzien 

en die het gevolg zijn van de daling van de bodem door zoutwinning. Uiteraard zal 

ook monitoring van de bodemdaling blijven plaatsvinden.

Acties Gereed

5.3.1 Uitvoering maatregelen Zuidlaardermeer/Drents Diep 2021

5.3.2 Uitvoering maatregelen zoutwinning 2018

5.3.3 Update noodzakelijke maatregelen gas- en zoutwinning 2021
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5.4 Wateroverlast stedelijk gebied
Het waterbeheer in stedelijk gebied is een gezamenlijke taak van gemeenten en 

waterschap, omdat dit water deel uitmaakt van lokale en regionale watersyste-

men. Waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om het stedelijk 

gebied bestendig te maken tegen toenemende neerslag als gevolg van klimaatver-

andering.

De stedelijke wateropgave bestaat uit drie onderdelen:

• wateroverlast vanuit oppervlaktewater

• water op straat (riolering)

• grondwateroverlast

Bij wateroverlast vanuit oppervlaktewater wordt bekeken of het stedelijke gebied 

voldoet aan de vastgestelde inundatienorm 1:100. In de periode 2010-2015 zijn di-

verse knelpunten opgelost en is in een aantal gemeenten stedelijke waterberging 

gerealiseerd. Wij zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van 

het oppervlaktewater voor het bestaand stedelijk gebied, tenzij vóór aanleg een 

negatief wateradvies is afgegeven voor geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bij nieuwe projecten moet de extra ruimte voor water (compensatie toename ver-

hard oppervlak) direct worden meegenomen, op kosten van de veroorzaker/initi-

atiefnemer. Bij de uitvoering wordt wel gekeken naar de laagste maatschappelijke 

kosten en beheerbaarheid. Om die reden kan het voorkomen dat compenserende 

maatregelen ook buiten het stedelijk gebied worden genomen. 

Bij extreme neerslag kan water op straat voorkomen wanneer het rioleringssys-

teem van de gemeente het water niet snel genoeg kan afvoeren. Steeds meer 

gemeenten hanteren de regel dat incidenteel tijdelijk water op straat acceptabel is, 

maar water in woningen niet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering 

en moeten dus zorgen voor voldoende capaciteit. Extra capaciteit kan onder andere 

worden verkregen door het afkoppelen van de riolering van schoon hemelwater 

door de aanleg van (verbeterde) gescheiden rioleringsstelsels. Bij het afkoppelen 

van hemelwater moet conform de uitgangspunten uit de Notitie Stedelijk Water-

beheer gekeken worden of het ontvangend oppervlaktewatersysteem deze extra 

watertoevoer kan verwerken. Zo nodig moet het water worden vastgehouden door 

infiltratie of door de aanleg van open water.

In sommige stedelijke gebieden komt grondwateroverlast voor. Grondeigenaren 

zijn zelf verantwoordelijk voor ontwatering (drainage) van tuinen, de gemeente 

is verantwoordelijk voor de afvoer van drainagewater naar ontvangende sloten 

en wij zijn verantwoordelijk voor de afwatering van het slootwater. Deze verant-

woordelijkheden zijn nauw met elkaar verbonden. De oplossing van de problemen 

vereist vaak maatwerk en samenwerking tussen grondeigenaren, gemeenten en 

waterschap. De overlast kan veelal door technische maatregelen zoals drainage en 

grondverbeteringswerken worden opgelost. 

De verschillende onderdelen van de stedelijke wateropgave hebben invloed op 

elkaar. Door werk met werk te maken kunnen meerdere problemen in één keer 

worden opgelost. Bovendien kunnen daarmee de kosten worden beperkt. Door 

meerdere projecten samen te voegen tot één project wordt ook de verstoring van 

de leefomgeving tot een minimum beperkt. In de komende planperiode zullen 

wij op een proactieve manier met gemeenten en bewoners samenwerken om de 

stedelijke wateropgave zoveel mogelijk integraal op te lossen. Samen met de ge-

meenten bepalen we welke maatregelen we de komende jaren gaan nemen voor 

het stedelijk watersysteem. Indien nodig nemen we hierin een trekkende rol. 

Actie Gereed

5.4.1 Samen met de gemeenten noodzakelijke maatregelen uitvoeren 

in het stedelijk gebied

2021

https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Documents/Notitie%20stedelijk%20waterbeheer.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Documents/Notitie%20stedelijk%20waterbeheer.pdf
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5.5 Droogte in de zomer/wateraanvoer
‘s Zomers kent ons beheergebied een natuurlijk watertekort. Daarom wordt iedere 

zomer vanuit het IJsselmeer, via Friesland en Drenthe, water aangevoerd om aan 

de vraag te kunnen voldoen. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt 

voor het op peil houden van het oppervlaktewater in de watergangen, voor de 

productie van drinkwater, voor de industrie, voor doorspoeling tegen verzilting 

en voor de beregening door de landbouw. Bij een watertekort hanteren we een 

landelijke verdringingsreeks (prioriteitenlijst voor wateraanvoer), die door de pro-

vincies samen met de noordelijke waterschappen is vertaald naar een specifieke 

Verdringingsreeks voor Noord Nederland en is vastgelegd in de provinciale omge-

vingsverordening.

De watervraag in ons gebied neemt toe door klimaatverandering en door de 

gewenste hogere productie in de landbouw. Door klimaatverandering kan het 

vochttekort in de bodem in ons gebied met 200%-300% toenemen. In het Delta-

programma Zoetwater is op landelijke schaal onderzocht hoe het toekomstig wa-

tertekort voor de lange termijn kan worden bestreden. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de extreemste van de vier KNMI scenario’s uit 2006. Het Rijk gaat flexibel 

peilbeheer op het IJsselmeer instellen, waardoor tot 2050 de huidige wateraanvoer 

gegarandeerd blijft. Omdat de watervraag sterk toeneemt, is dit niet voldoende 

om aan de toekomstige watervraag te voldoen. Met het Rijk is afgesproken dat de 

regio’s en gebruikers maatregelen nemen gericht op zuinig en efficiënt gebruik 

van zoetwater. De nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI (20014) laten een iets 

minder extreme droge situatie in de zomer zien, maar de conclusie dat we niet 

verwachten dat we de toegenomen watervraag geheel op een kosteneffectieve 

manier kunnen oplossen, blijft overeind. Waar een kosteneffectieve oplossing niet 

mogelijk is, spelen we niet in op de toegenomen watervraag. 

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/verdringingsreeks.pdf
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We zullen echter ook aan de gebruikers vragen hun verantwoordelijkheid hierin te 

nemen. We gaan met het Rijk, de provincies en de gebruikers afspraken maken 

over de beschikbaarheid van water in droge perioden (voorzieningenniveau). Het 

instrument voorzieningenniveau is vastgelegd in het Deltaprogramma en geeft 

de beschikbaarheid van zoetwater en de kans op watertekorten in een bepaald 

gebied weer, in normale en droge situaties. De beschikbaarheid – uitgedrukt in 

een bandbreedte – heeft betrekking op oppervlaktewater en grondwater en be-

treft de kwantiteit en waar relevant ook de kwaliteit van het water. Het voorzie-

ningenniveau komt tot stand door afspraken te maken over de inspanningen van 

de overheden en de verschillende gebruikers, rekening houdend met het huidige 

voorzieningenniveau mogelijke optimalisaties in de zoetwateraanvoer en buffering, 

zuiniger gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen. Het instrument voorzieningen-

niveau maakt duidelijk wat van de overheid voor zoetwater verwacht kan wor-

den en wat de kans op watertekort (restrisico) voor de gebruikers is. Zo ontstaat 

transparantie, voorspelbaarheid en een handelingsperspectief voor de gebruikers 

van zoetwater. Gebruikers worden nadrukkelijk en vroegtijdig betrokken in het 

gebiedsproces. In 2018 is op landelijk niveau een uitwerking voor de eerste groep 

gebieden gereed en een evaluatie daarvan. In 2021 moeten voor alle gebieden 

voorzieningenniveaus zijn vastgelegd. Het voorzieningenniveau is een inspannings-

verplichting en wordt bepaald voor een periode van 18 jaar met een mogelijkheid 

tot herijking per planperiode van 6 jaar.

Via gericht beleid en praktijkproeven helpen we gebruikers en stimuleren ze om 

geschikte maatregelen te nemen om watertekorten te beperken. Beprijzen van 

water is daarbij een door de OESO en de Europese Commissie aangegeven aan-

dachtspunt, mede om meer recht te doen aan het profijt- en veroorzakingsbegin-

sel. Gebruikers moeten zo bewuster worden van de risico’s en kunnen daar dan 

gericht op investeren.

In de afgelopen jaren hebben we al veel verschillende dingen gedaan om de wa-

tervoorraad in het grond- en oppervlaktewater te vergroten. We hebben onderzoek 

gedaan naar mogelijkheden van waterconservering met kleine boerenstuwen, 

stuwen op telemetrie en gestuurde drainage. Gebleken is dat deze maatregelen 

alleen onder bepaalde omstandigheden rendabel zijn voor de landbouw en het 

waterbeheer. We hebben beregening uit grondwater mogelijk gemaakt in delen 

van de Veenkoloniën en Westerwolde. Op het Drents Plateau is onderzocht of en 

waar kan worden beregend uit grondwater als tegelijkertijd via waterconservering 

het grondwater wordt aangevuld. In de planperiode gaan we op het Drents Plateau 

onderzoeken op welke wijze via waterconservering de toenemende watertekorten 

het best kunnen worden bestreden. We hebben bijgedragen aan het onderzoek 

naar opslag van zoetwater in de brakke ondergrond in ons kustgebied. In het Old-

ambtmeer is door flexibel peilbeheer de watervoorraad in het meer vergroot. In de 

planperiode nemen we een vergelijkbare maatregel in de Duurswoldboezem en in 

nieuwe woonwijken en het nieuwe Woldmeer. 

Ook werkten we van 2010-2015 aan een efficiënter watergebruik door proefpro-

jecten met efficiënte beregeningsmethoden zoals pivots, bodemvochtsensoren en 

druppelirrigatie. Tevens is uit onderzoek gebleken dat een verhoging van het orga-

nische stofgehalte in de bodem en het verbeteren van de bodemstructuur vooral 

in de Veenkoloniën kan leiden tot minder watergebruik. We onderzochten ook wat 

de consequenties zijn van het verminderen dan wel stoppen van doorspoelen van 

onze kustzones. We deden dit mede omdat de kleibodems minder droogtegevoelig 

zijn en er daarom in de zomer niet wordt beregend en ook omdat er vanwege de 

bruinrotproblematiek niet wordt beregend. Voor de periode 2016-2021 vragen we 

van Rijkswaterstaat een optimalisatie van het sluizencomplex bij Delfzijl, om de 

zoutlek bij de sluizen te verminderen. Als er minder zout lekt bij de scheepvaart-

sluis, testen we of we het doorspoelen van het Eemskanaal kunnen verminderen. 

Ook onderzoeken we of de doorspoeling van regio’s waar weinig of geen zoetwa-

ter wordt gebruikt, kan afnemen. Het water dat we zo besparen willen we naar de 
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gebieden sturen, waar veel watervraag is, zoals naar de Veenkoloniën. Daarvoor 

gaan we bij groot onderhoud aan de wateropvoergemalen afwegen of we de 

pompcapaciteit vergroten en gaan we evalueren waar het loont om plaatselijke 

infrastructurele knelpunten voor de aanvoer op te lossen. 

Nieuwe watervragers, bijvoorbeeld een waterfabriek voor waterlevering aan de 

industrie, zorgen voor extra druk op de watervoorziening. In de praktijk betekent 

dit dat de verdringingsreeks eerder in werking treedt. De consequenties hiervan 

zijn vooral voelbaar bij de functies die laag in de verdringingsreeks staan, zoals de 

landbouw. We ontwikkelen beleid ten aanzien van deze nieuwe watervragers. De 

keuze die hierbij voorligt, is of we deze nieuwe watervragers volledig gaan faci-

literen of dat we eisen gaan stellen aan back-up-voorzieningen. We ontwikkelen 

beleid om nieuwe industriële watergebruikers te stimuleren efficiënt met water 

om te gaan.

Acties Gereed

5.5.1 Flexibel peilbeheer invoeren voor de Duurswoldboezem met het 

Schildmeer

2021

5.5.2 Flexibel peilbeheer toepassen in nieuwe woonwijken en nieuwe me-

ren

2021

5.5.3 Bepalen van waterconserveringsmaatregelen op onder andere het 

Drents Plateau

2021

5.5.4 Stimuleren waterconserveringsmaatregelen 2021

5.5.5 Vaststellen voorzieningenniveau voor wateraanvoer door het water-

schap

2021

5.5.6 Stimuleren van efficiënt watergebruik en verminderen watervraag 2018

5.5.7 Optimaliseren interne waterverdeling en eventueel aanpassing van 

infrastructuur

2021

5.5.8 Ontwikkelen van beleid voor nieuwe (industriële) gebruikers van zoet 

water

2020

5.6 Verdroogde natuurgebieden
Zowel in het Groningse als in het Drentse deel van ons beheergebied zijn veel 

natte natuurgebieden verdroogd door een te laag grondwaterpeil of door het ont-

breken van een goede waterkwaliteit in de wortelzone van de vegetatie. Door 

middel van inrichtingsmaatregelen en aanpassing van het peilbeheer kunnen we 

verdroging tegengaan.

Hierbij is de werkwijze dat de provincie gronden verwerft en de functie verandert 

in natuur. Daaropvolgend stemmen wij conform onze taak de waterhuishouding 

af op deze nieuwe functie. Deze werkwijze heeft wel tot gevolg dat het soms 

lang kan duren voor een gebied daadwerkelijk het gewenste peil krijgt. Wanneer 

bijvoorbeeld 90% van een gebied al in eigendom is van de provincie of de land-

schapsbeherende organisaties en slechts een klein deel nog niet verworven kan 

worden, krijgt het totale gebied nog niet het gewenste waterpeil. In de planperi-

ode gaan we bekijken of wij in dergelijke gevallen iets kunnen doen om het instel-

len van het gewenste peil te versnellen.

In de planperiode 2010-2015 was de doelstelling voor de verdrogingsbestrijding - 

de zogenaamde TOP-lijst verdroging - leidend. De provincies hadden een kaart en 

een lijst met projecten opgesteld die voor 2018 uitgevoerd moesten worden. Door 

de bezuinigingen bij het Rijk is van deze planning afgeweken. De provincie Gronin-

gen hanteert deze lijst nog steeds. Het streven is om binnen de aangegeven ge-

bieden van de restantopgave te werken aan waterhuishoudkundig systeemherstel. 

Hierin liften de nog aan te pakken TOP-gebieden mee. De gebieden uit de restan-

topgave, die tevens onder Natura 2000 vallen of waar een relatie ligt met KRW, 

worden het eerst aangepakt. Gebieden waar zich kansen voordoen, kunnen ook 

voorrang krijgen. Het streven is de restantopgave in 2021 te hebben uitgevoerd.
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De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen om voor de Drentsche Aa de verdro-

gingsopgave op te lossen via Natura 2000 (N2000). De N2000 kent vanaf 2016 

drie beheerplanperioden van zes jaar. Voor al deze perioden zijn antiverdrogings-

maatregelen opgenomen. Dit betekent dat in de provincie Drenthe in 2033 de ver-

droging is opgelost. 

Acties Gereed

5.6.1 Bepalen mogelijkheden versnelling aanpak verdroogde gebieden door 

waterschap

2016

5.6.2 Uitvoering van de restantopgave het NNN voor Groningen 2021

5.6.3 Uitvoering van een deel van de verdrogingsmaatregelen binnen Na-

tura 2000 Drentsche Aa

2021

5.6.4 Opstellen inrichtingsplan voor verdrogingsopgave Oosterbos Emmen 2018

5.7 Natura 2000
In de planperiode 2010-2015 zijn door het Rijk in ons beheergebied vijf Natura 

2000-gebieden aangewezen waarvoor een beheerplan en een maatregelpro-

gramma moet worden opgesteld: Lieftinghsbroek, Witterveld, Drouwenerzand, 

Drentsche Aa en het vogelrichtlijngebied Zuidlaardermeer. Bestuurlijk goedge-

keurde Natura 2000-maatregelen moeten, wanneer het watermaatregelen betreft, 

opgenomen worden in het Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW 2016-2021. De 

Natura 2000-maatregelen worden gekoppeld aan maatregelen voor de Program-

matische Aanpak Stikstof (PAS) van de provincie voor het behalen van doelen 

van de nitraatrichtlijn. Voor de eerste drie gebieden verwachten we geen extra 

maatregelen. De maatregelen voor het Lieftinghsbroek zijn al uitgevoerd via het 

NNN Westerwolde, het Witterveld is een hoogveengebied waarvoor geen op-

pervlaktewatermaatregelen worden verwacht en voor het gebied Drouwenerzand 

zijn geen oppervlaktewatermaatregelen voorzien. Voor het Zuidlaardermeer is 
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een concept-beheerplan Natura 2000 opgesteld waarin als maatregel het, al lo-

pende, onderzoek naar een meer natuurlijk peilbeheer is opgenomen. Daarnaast 

worden in 2016-2018 de rietoevers langs het meer gerevitaliseerd en wordt een 

moeraszone ingericht (Wolfsbarge II), welke als KRW-maatregelen voor het meer 

zijn opgenomen. Voor de Drentsche Aa zijn de maatregelen nog niet bestuurlijk 

vastgesteld. Voor een deel komen de maatregelen voor Natura 2000 overeen met 

de door ons geplande KRW-maatregelen en leiden deze maatregelen tevens tot de 

gewenste vermindering van de verdroging. Een specifieke Natura 2000-maatregel 

is de beekbodem- en peilverhoging in het Loonerdiep/Taarloose diep, in een deel 

van het Zeegserloopje en in het Anloërdiepje. 

Net als voor de KRW zijn er meerdere beheerplanperiodes waarin voor Natura 

2000 de maatregelen opgevoerd kunnen worden. Daarbij kunnen onderzoeken in 

de eerste beheerplanperiode Natura 2000 leiden tot uitvoering van maatregelen in 

de daarop volgende beheerplanperioden. Zo wordt er onderzocht welke mogelijk-

heden voor beekbodemverhoging er liggen in andere beeklopen van de Drentsche 

Aa. Hiermee wordt tevens verder gewerkt aan het op termijn oplossen van de ver-

droging binnen het Drentsche Aa-gebied. Daarnaast speelt ook de waterkwaliteit 

een belangrijke rol bij het behalen van de doelen voor Natura 2000. Maatregelen 

om de waterkwaliteit te verbeteren zijn opgenomen in de KRW en het Uitvoerings-

programma Oppervlaktewateronttrekkingen Drentsche Aa (zie § 6.16).

Acties Gereed

5.7.1 Uitvoering revitalisering rietoevers Zuidlaardermeer  

(zie KRW-maatregel)

2021

5.7.2 Uitvoering van beekbodemverhoging Loonerdiep/Taarloose diep, deel 

van Zeegserloopje en Anloërdiepje (zie KRW maatregel)

2021

5.7.3 Onderzoek samen met provincie naar eventuele beekbodemverhoging 

in overige beeklopen Drentsche Aa

2017
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5.8 Grondwater
Sinds 2010 is het beheer van een deel van het diepe grondwater overgedragen 

van de provincie naar het waterschap. Daarnaast zijn in het Bestuursakkoord Wa-

ter (2012) afspraken gemaakt waarbij de taakverdeling tussen Rijk, provincie en 

waterschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een regisserende en een 

(andere) uitvoerende overheid is (zgn. 2-lagenstructuur). De huidige situatie van 

het grondwaterbeheer waarbij de provincie meerdere petten op heeft is daarmee 

in strijd. Door de Unie van Waterschappen is een visie ontwikkeld waarbij voor de 

korte termijn (tot ca. 2020) wordt ingezet op een samenwerking die de opmaat 

vormt voor een op de langere termijn door te voeren verschuiving van taken en 

bevoegdheden waarbij het waterschap uiteindelijk wordt belast met alle operatio-

nele taken op het gebied van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. Het waterschap 

verleent al sinds 2009 de vergunningen voor grondwateronttrekkingen tot een 

onttrekking van 150.000 m3 per jaar. Voor het beheer van watersystemen - waar-

van het grond- en oppervlaktewater, zowel kwantitatief als kwalitatief deel van 

uitmaken - kan de afstemming tussen de grondwaterbeheerders (provincie, water-

schap en gemeente) nog verder worden verbeterd. Ook in het OESO-rapport wordt 

geconstateerd dat er een beperkte integratie tussen het beheer van grond- en op-

pervlaktewater is. 

Soms is bijvoorbeeld onduidelijk welke overheid voor welke vorm van infiltreren 

verantwoordelijk is. Ook neemt geen van de overheden het initiatief om een visie 

op integraal grond- en oppervlaktewater te ontwikkelen. Compenseren van afname 

van de beekafvoer van de Drentse Aa kan alleen door de infiltratie op de Drents 

Plateau te vergroten. Geen van de overheden neemt hiervoor de verantwoordelijk-

heid. In de kustzone kan door actief grondwaterbeheer het effect van brak grond-

water op de landbouw aanzienlijk worden verminderd. Tot nu toe wordt dit niet 

door één van de overheden opgepakt.

Conform de lijn van de Unie van waterschappen stellen we ons voor om in de 

planperiode samenwerkingsafspraken met de provincies te maken om een ge-

meenschappelijke visie op het grondwaterbeheer te realiseren en problemen/

manco’s op te pakken. We stellen ons voor om samen met de provincies een en 

ander in een nota Grondwaterbeheer vast te leggen.

Acties Gereed

5.8.1 Samen met provincies een nota grondwaterbeheer opstellen met 

daarin:

2018

- beschrijving van de visie (doelen/ambities) op het beheer van 

het grondwatersysteem

- afspraken met provincies over samenwerking

- inventarisatie van problemen die op korte termijn moeten 

worden aangepakt

- concrete acties om die problemen op te lossen

5.9 Grond- en oppervlaktewateronttrekkingen
Door de invoering van de Waterwet zijn wij ook bevoegd gezag voor (kleinscha-

lige) grondwateronttrekkingen. De provincie is bevoegd gezag gebleven voor de 

grotere onttrekkingen. 

In 2012 is in de Keur opgenomen dat ook opgenomen dat in delen van het ge-

bied van de Veenkoloniën en Westerwolde mag worden beregend uit grondwater. 

Beregening uit grondwater is alleen toegestaan onder de voorwaarde dat het 

geen schade toebrengt aan natuurwaarden of veenoxidatiegebieden. Bij de mo-

delberekeningen is dit als randvoorwaarde meegenomen Wanneer er ondanks de 

modelberekeningen in de praktijk toch schade optreedt, moet een heroverweging 

plaatsvinden.
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In ons beheergebied onttrekken Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en 

Waterbedrijf Groningen (WBG) water voor drinkwaterbereiding. Het water wordt 

enerzijds onttrokken aan het diepere grondwater en anderzijds als oppervlakte-

water gewonnen uit de Drentsche Aa. De grond- en de oppervlaktewaterwinning 

worden beschermd door grondwaterbeschermingsgebieden die in de provinciale 

omgevingsverordeningen zijn vastgelegd. Wij streven er samen met de provincies 

en de waterbedrijven naar om de effecten van activiteiten op de kwaliteit van het 

grondwater en oppervlaktewater in deze gebieden tot een minimum te beperken. 

In grondwaterbeschermingsgebieden zijn lozingen op oppervlaktewater en de 

bodem niet toegestaan. Is een lozing onvermijdelijk, dan moeten de best beschik-

bare technieken worden toegepast. Samen met de drinkwaterbedrijven zoeken we 

waar mogelijk naar combinaties van waterwinning en andere maatschappelijk ge-

wenste functies, zoals natuurbeheer en waterbeheer. Voorbeelden hiervan zijn de 

combinatie van waterwinning en natuurontwikkeling bij Breevenen, de combinatie 

van waterwinning, natuur en de aanleg van een noodbergingsgebied bij Onnen 

en de combinatie van waterwinning, natuur, waterberging en recreatie bij het nog 

in ontwikkeling zijnde project Tusschenwater in de benedenloop van de Hunze. In 

sommige gebieden, zoals het Drentsche Aa-gebied, zijn beperkingen opgelegd aan 

de wateronttrekkingen om de effecten van grondwaterwinning op de natuur te 

beperken. In de Provinciale Omgevingsverordening is op ons verzoek in de toelich-

ting bij deze verordening opgenomen dat de provincie het waterschap om advies 

vraagt bij de aanvragen van grote grondwateronttrekkingen. Grote industriële ont-

trekkingen aan oppervlaktewater worden gedaan door een aantal bedrijven. Onge-

veer 40% van het door ons aangevoerd water uit het IJsselmeer (ca. 80 miljoen m3 

in een gemiddeld jaar) wordt door deze bedrijven gebruikt.

5.10 Onderhoud watergangen en vaarwegen
Het onderhoud aan watergangen is nodig voor een goede aan- en afvoer van wa-

ter om zo het beoogde peilbeheer voor de diverse gebiedsfuncties te kunnen han-

teren. Onderscheid wordt gemaakt in (hoofd)watergangen die wij onderhouden en 

sloten met een watervoerende functie die door aanliggende eigenaren/gebruikers 

worden onderhouden. Wij houden toezicht op het onderhoud van deze laatste 

categorie (schouwsloten). Afbakening van schouwsloten en ons toezicht daarop is 

vastgelegd in onze beleidsnotitie Schouwbeleid (samenvatting). Daarnaast zijn er 

nog overige sloten met als kenmerk dat die het belang van een enkele eigenaar 

dienen. Hierop wordt geen toezicht gehouden. Wel gelden voor alle watergangen 

en sloten regels ter bescherming van hun functies voor het waterbeheer. Deze zijn 

vastgelegd in de Keur (toelichting keur) van het waterschap.

Het onderhoud van watergangen door het waterschap is gebaseerd op de uit-

gangspunten en kaders die in het Onderhoudsbeheerplan zijn aangegeven. Op 

basis daarvan is een effectief onderhoud mogelijk, wordt een goed peilbeheer 

ondersteund en plegen we minder intensief onderhoud in wateren met een na-

tuurfunctie of een hoge ecologische waarde. Onze taluds onderhouden wij con-

form onze beleidsnotitie Stabiele oevers langs hoofdwatergangen. Conform de 

werkwijze uit de afgelopen periode nemen wij hierin ook mee dat er voldoende 

wilduittreeplaatsen aangebracht worden langs brede en diepe watergangen/ ka-

nalen. Het onderhoud voldoet aan de landelijke gedragscode voor waterschappen 

die in het kader van de Flora- en Faunawet is opgesteld. In stedelijk gebied zijn op 

basis van de Notitie Stedelijk Waterbeheer afspraken met de gemeenten gemaakt 

over het eigendom, beheer en onderhoud van wateren. In de planperiode richten 

we ons op het verder optimaliseren van het onderhoud waarbij we doelmatigheid, 

functionaliteit, duurzaamheid, ecologie en kosten zorgvuldig afwegen.

https://www.hunzeenaas.nl/Documents/Beleidsnotitie%20schouw.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/schouw/
https://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Documents/Keur.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/regelgeving/Documents/Toelichting%20Keur.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Onderhoudsbeheersplan-2006.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/beheerprogramma/Beheer%20en%20onderhoud%20oevers%20langs%20hoofdwatergangen.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Documents/Notitie%20stedelijk%20waterbeheer.pdf
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Op grond van ons schouwbeleid hebben schouwsloten een maatgevend debiet 

kleiner dan 50 liter per seconde per ha. Omdat de scheiding tussenhoofdwatergang 

en schouwsloot in de praktijk niet altijd op dit uitgangspunt aansluit, gaan we in de 

planperiode de huidige status van (hoofd)watergangen en schouwsloten toetsen.

Het onderhoud aan watergangen door ons omvat ook het op diepte houden van 

het profiel om een goede aan- en afvoerfunctie te borgen. Bij een aantal regionale 

kanalen - waar wij met het vaarwegbeheer zijn belast - zorgen we er voor dat de 

toegestane scheepvaart ongehinderd en zonder vaardieptebeperkingen kan plaats-

vinden . Door monitoring en baggeren wordt hier uitvoering aan gegeven zoals in 

ons Waterbodembeleidsplan en Baggeruitvoeringsprogramma nader is aangege-

ven.

Het wildbeheer in Groningen en Drenthe wordt uitgevoerd door wildbeheereen-

heden (WBE’s) op basis van door de provincie geaccordeerde faunabeheerplannen. 

Wij hanteren als uitgangspunt dat geen jacht is toegestaan op wild dat zich op 

onze eigendommen bevindt, tenzij sprake is van noodzakelijke wildschadebestrij-

ding. Onze contracten met de WBE’s zijn op dit principe gebaseerd in de vorm van 

nulhuur-optie.

Actie Gereed

5.10.1 Toetsing/herziening status van watergangen en schouwsloten 2018

https://www.hunzeenaas.nl/about/schoonwater/Documents/Waterbodembeleidsplan.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/schoonwater/Documents/Uitvoeringsprogramma.pdf
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6 Schoon en ecologisch gezond water
Beleidsdoel

We zorgen voor schoon en ecologisch gezond water, waarin systeemspecifieke 

dieren en planten voorkomen.

De zorg voor ecologisch gezond water omvat een grote diversiteit aan waterty-

pen. Dit zijn allereerst de grotere beken, kanalen en meren, waarvoor binnen de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld. Daar-

naast betreft dit zwemwater en ook het stelsel van kleinere watergangen voor de 

aan- en afvoer van water. Wij geven als waterschap advies aan gemeenten over 

stedelijke wateren en we adviseren de provincie over de zwemwaterkwaliteit. 

Voor ecologisch gezonde wateren zijn vooral de hydromorfologische inrichting en 

de fysisch-chemische samenstelling van het water van belang. Wij zorgen voor de 

zuivering van rioolwater. De kwaliteit van het gezuiverde water, dat op oppervlak-

tewater wordt geloosd, voldoet aan de wettelijke normen.

Ambitie voor 2021

In 2021 zijn de inrichtingsmaatregelen voor de KRW voor 80% gereed. We zien 

een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit, de gewasbeschermingsmiddelen 

laten alleen nog incidentele overschrijdingen zien, de zwemwateren hebben een 

goede bacteriologische kwaliteit, de zuiveringen dragen bij aan het behalen van de 

waterkwaliteitsdoelen en op een aantal locaties leveren we indien dit economisch 

rendabel is energie of produceren we grondstoffen.

6.1 Kaderrichtlijn Water
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld met als doel een verbete-

ring van de ecologische toestand van stroomgebieden tot stand te brengen. Ons 

beheergebied valt in het deelstroomgebied Nedereems van het stroomgebied de 

Eems. In ons beheergebied zijn voor de Kaderrichtlijn Water zestien waterlichamen 

aangewezen, waarvoor de provincie ecologische doelen heeft vastgesteld. De Eu-

ropese Unie heeft chemische doelen voor het oppervlaktewater vastgesteld, door 

middel van normen voor zogenoemde prioritaire stoffen. Daarnaast hebben we als 

waterschap gebiedsspecifieke normen opgesteld voor fosfaat, stikstof, chlorofyl, 

zuurstof, chloride en doorzicht (zie losse bijlage met KRW-factsheets). Voor een 

aantal overige stoffen, de zogenaamde specifiek verontreinigende stoffen (in ons 

gebied zijn dat vooral gewasbeschermingsmiddelen), zijn landelijke normen vast-

gesteld. De realisatie van de ecologische doelen wordt in sterke mate bepaald door 

de hydromorfologische inrichting en door stoffen die sterk bepalend zijn voor de 

ecologie, zoals fosfaat en stikstof.

De KRW geeft aan dat de doelen en maatregelen voor schoon, gezond water in 

2015 gerealiseerd moeten zijn. Om deze doelen ook haalbaar en betaalbaar te 

maken faseren we de realisatie van de doelen tot 2027. We voeren de maatre-

gelen stapsgewijs uit: de eerste maatregelen zijn genomen van 2010-2015, in 

deze planperiode leggen we de maatregelen vast voor de periode 2016-2021. Er 

resteert nog een gering aantal maatregelen voor de planperiode 2021-2027. Als er 

zich kansen voordoen om maatregelen te vervroegen, dan proberen we die zoveel 

mogelijk te benutten.
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De uitvoering van KRW-maatregelen is ook afhankelijk van externe financiering. 

Wanneer door problemen met cofinanciering door andere partijen de uitvoering 

van afgesproken maatregelen voor 2016-2021 in gedrang komt, wordt het betrok-

ken project doorgeschoven naar het volgende Stroomgebiedsbeheerplan.

De huidige biologische toestand van de KRW-waterlichamen is bepaald aan de 

hand van maatlatten voor vis, macrofyten, macrofauna en fytoplankton. Deze ge-

gevens laten zien dat in de periode 2010-2012 in circa 50% van de waterlichamen 

één of meer van de kwaliteitselementen een goede kwaliteit heeft. De maatre-

gelen richten zich op aanleg van natuurvriendelijke oevers in kanalen en meren, 

hermeandering van beken en het opheffen van vismigratieknelpunten. Conform 

de verwachting laten de meeste waterlichamen nog geen verbetering zien in de 

biologische kwaliteit sinds 2009, omdat veel geplande inrichtingsmaatregelen nog 

niet of slechts in beperkte mate zijn uitgevoerd. Ook hebben de gewenste planten 

en dieren jaren nodig om zich goed te ontwikkelen. Lokaal zien we op meetpun-

ten in de haarvaten van de beken en meren na inrichtingsmaatregelen al wel een 

verbetering optreden voor vis, macrofyten en macrofauna. We schatten in dat de 

ecologische kwaliteit in 2021 gemiddeld is toegenomen van ontoereikend/matig 

naar matig/goed en dat in circa 75% van de waterlichamen één of meer van de 

kwaliteitselementen een goede kwaliteit hebben. Naar verwachting is in 2027 de 

goede toestand voor vrijwel alle waterkwaliteitselementen bereikt. 
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Naar verwachting zal in de planperiode 2016-2021 worden beoordeeld of een KRW 

waterlichaam moet worden toegevoegd, namelijk het nieuwe Woldmeer dat ont-

staat bij de ontwikkeling van Meerstad,

In de komende planperiode moeten we meer aandacht besteden aan afwenteling 

tussen waterlichamen. Afwenteling is vanuit de KRW niet toegestaan (art. 4.8). 

Aandachtspunt hierbij is de afstemming met Duitsland over de stikstofnorm in de 

Eems en de kwaliteit van het water dat wij via andere waterschappen krijgen aan-

gevoerd.

Conform de landelijke afspraak worden voor de periode 2016-2021 geen doelen 

naar beneden bijgesteld. In 2018 zal een evaluatie van doelrealisatie worden 

gemaakt, waarna in 2019 samen met de provincie wordt besloten of we extra 

maatregelen gaan nemen of doelverlaging door de provincie onvermijdelijk is. In 

bijlage 1 zijn de maatregelen van het waterschap voor de periode 2016-2021 aan-

gegeven. De maatregelen omvatten vooral inrichtingsmaatregelen. Een uitgebreide 

onderbouwing en beschrijving van de maatregelen per waterlichaam is te vinden 

in de KRW-factsheets die als een losse bijlage is bijgevoegd. In een achtergrond-

document bij de factsheets van de KRW wordt de doelafleiding voor ecologie nader 

toegelicht.

Wat de biologische waterkwaliteitselementen betreft, wordt er per waterlichaam 

op 6 tot 10 plekken over het gehele waterlichaam gemeten, dus ook in het zuide-

lijk deel van ons beheergebied. Daarvan wordt per waterlichaam een gemiddelde 

genomen. De weerslag daarvan toont zich via de officiële KRW-meetpunten voor 

chemie waarvan landelijk is afgesproken dat deze benedenstrooms gesitueerd zijn.
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Ook voor KRW-grondwater zijn door de provincies Groningen en Drenthe factsheets 

met doelen en maatregelen opgesteld. Er is gekeken naar de uitwisseling tussen 

KRW grondwater en oppervlaktewater. Voor twee waterlichamen is een moge-

lijke negatieve invloed van grondwater op het oppervlaktewater vastgesteld, voor 

kanaal Fiemel en de Drentsche Aa. Bij kanaal Fiemel betreft het te hoge fosfaat-

gehalten. Er wordt nog onderzocht of dit beschouwd moet worden als natuurlijke 

fosfaatrijke brakke kwel waar geen maatregelen tegen genomen kunnen worden 

of dat er wel maatregelen nodig zijn (zie actie bij paragraaf 6.6). Voor de Drent-

sche Aa betreft het de invloed van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. In het 

KRW-Grondwaterlichaam Eems Zand is de maatregel opgenomen dat een strategie 

voor gewasbeschermingsmiddelen wordt opgesteld voor de vermindering van ge-

wasbeschermingsmiddelen in grondwater en oppervlaktewater. Een eventuele ver-

mindering van de invloed van fosfaat via het grondwater op het oppervlaktewater 

van de Drentsche Aa wordt meegenomen in een onderzoek zoals genoemd bij de 

acties van § 6.6.

Acties Gereed

6.1.1 Onderzoek naar afwenteling tussen waterlichamen 2017

6.1.2 Tussentijdse evaluatie toestand en doelbereik 2018

6.1.3 Status van het nieuwe Woldmeer (al dan niet KRW-waterlichaam 

beoordelen)

2018

6.1.4 Vaststellen nieuw maatregelplan voor Stroomgebiedsbeheerplan 

2022-2027

2021

6.2 Herstel van de beek
Een natuurlijk beekprofiel met meanders, flauwe oevers en een variatie in stroom-

snelheid zijn de randvoorwaarden voor het bereiken van beekspecifieke planten- 

en dierensoorten.

Door kanalisatie is de inrichting van veel beken ongeschikt geworden voor de ge-

wenste soorten vissen, macrofauna en planten. Om de KRW-doelen te realiseren 

richten we de beken anders in. Deze gaan weer meanderen en worden voorzien 

van natuurlijke oeverprofielen. Daarnaast worden ze natuurvriendelijk beheerd en 

onderhouden. Stuwen vervangen we door bodemvallen of voorzien we van vispas-

sages. In de afgelopen jaren zijn in de Ruiten Aa binnen het NNN Westerwolde al 

diverse trajecten aangepast. De voormalige veenbeek de Runde is ingericht als 

ecologische verbindingszone en weer aangesloten op het systeem van de Ruiten 

Aa. Waar geen hermeandering mogelijk is, zijn de oevers natuurvriendelijk inge-

richt. Ook in de Hunze en de Drentsche Aa meanderen diverse trajecten alweer en 

staat verder beekherstel gepland. In de periode 2010-2015 is 60 km beekherstel 

uitgevoerd. 

Voor de planperiode 2016-2021 staat de uitvoering van 36 km beekherstel ge-

pland. Net als de vorige periode is de realisatie van beekherstel veelal gekoppeld 

aan de inrichting van het NNN en daarmee aan provinciale financiering. Na 2021 

resteert nog een opgave van 11 km hermeandering (3 km in Drentsche Aa en 8 

km in de Hunze). In de Drentsche Aa hebben sommige delen van de beek, on-

danks een natuurlijk meanderend karakter, toch een matige ecologische kwaliteit, 

omdat het beekpeil/de beekbodem te laag is. Daarom is een aantal beekbodem-

verhogende maatregelen opgenomen in trajecten waar de beek meandert. Deze 

maatregelen komen overeen met de maatregelen voor Natura 2000.
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Acties Gereed

6.2.1 Westerwoldse Aa 15 km hermeandering 2018

6.2.2 Drentsche Aa 4 km hermeandering 2021

3 stuks beekbodemverhoging 2021

6.2.3 Hunze 17 km hermeandering 2021
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6.3 Natuurvriendelijke oevers in kanalen
De aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers (nvo) is noodzakelijk om in de 

kanalen de doelen voor de planten, de macrofauna, en de visstand te behalen. 

Hierbij streven we naar een bedekking van minimaal 25% van de totale lengte 

(enkelzijdig). We benutten bij het realiseren van de nvo’s de mogelijkheden voor 

synergie met andere opgaven, ook van andere partijen. In de periode 2010-2015 

is de geplande 17 km aan natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor de periode 

2016-2021 staat 36,6 km gepland. Hiervan leggen we 8.5 km aan vóór 2016, 

vanwege eerdere koppelkansen. Na 2021 resteert nog een opgave voor 12 km (3 

km in het Noord-Willemskanaal en 9 km in de kanalen Hunze/Veenkoloniën). Uit 

onderzoek is gebleken dat het voor de grote scheepvaartkanalen Eemskanaal en 

Winschoterdiep onvoldoende kosteneffectief is om natuurvriendelijke oevers aan te 

leggen, zodat we daar afzien van de aanleg van nvo’s.

In 2021 hebben we voor vier KRW-kanalen de gewenste 25% bedekking met nvo’s 

bereikt. Voor de gerealiseerde trajecten voeren we passend onderhoud en beheer 

uit om het positieve effect van de nvo’s te krijgen en te behouden. In 2018 evalu-

eren we de effectiviteit van de aangelegde oevers (zie actie § 6.1) Langs overige 

kanalen, de kanalen die niet als KRW-waterlichaam zijn aangewezen, grijpen we 

ook kansen aan om oevers natuurvriendelijker (minder steil en zachter) te maken 

via regulier beheer en onderhoud van de oevers. Criterium hierbij is dat de kosten 

minder of gelijk zijn dan de kosten voor hardere en/of steilere oevers. 
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Acties Gereed

6.3 Aanleg natuurvriendelijke oevers: 2016-2021

6.3.1 Kanalen Westerwolde (waarvan 3,5 km gereed) 12 km

6.3.2 Kanalen Fiemel 3,4 km

6.3.3 Kanalen Oldambt (waarvan in 2015 5 km gereed) 7,5 km

6.3.4 Kanalen Duurswold 2,7 km

6.3.5 Kanalen Hunze/Veenkoloniën 8 km

6.3.6 Noord-Willemskanaal 3 km

6.4 Herstel van meren
Goed functionerende oeverzones en ondergedoken waterplanten spelen een sleu-

telrol bij het behalen van de gewenste biologische kwaliteit in de meren. Aange-

past (peil)beheer en onderhoud en helderder water dragen hieraan bij. 

Voor het Hondshalstermeer is de afwezigheid van vegetatie het belangrijkste eco-

logische probleem. De geplande aanleg van natuurvriendelijke oeverzones en de 

aanleg van een luwe zone zijn door het wegvallen van de Robuuste Verbindings-

zone gefaseerd tot na 2015. We twijfelen aan de effectiviteit van deze maatregel, 

doordat het meer eigenlijk een verbrede boezem is. Daarom wordt het opstellen 

van een effectief herstelplan als maatregel opgenomen in plaats van de geplande 

inrichtingsmaatregelen.

De fosfaatconcentratie in het Zuidlaardermeer is als gevolg van maatregelen ver-

beterd. In combinatie met de huidige inrichting van het meer is het fosfaatgehalte 

nog te hoog voor een overgang naar een heldere toestand. Hiervoor is een ver-

beterde inrichting noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat het Zuidlaardermeer robuuster 

wordt en dat het de huidige belasting aankan. In de periode 2016-2021 richten we 

rietoevers in, breiden we een moeraszone uit en stellen we een plan op voor de 

overige inrichtingsmaatregelen.

Het Schildmeer is de afgelopen jaren gebaggerd en de oeverzone is ingericht. Mo-

gelijk loopt een deel van deze maatregel nog door in 2016. Een natuurvriendelijk 

peilbeheer is in de periode 2010-2015 voorbereid en zal in 2016-2017 worden 

ingesteld. Het Oldambtmeer staat er het beste voor. Hier is de verwachting dat de 

visstand verbetert en de ecologische doelstelling wordt bereikt nadat in 2014 de 

verbinding met de boezemkanalen in Oldambt is gerealiseerd. Bij de inrichting van 

het Oldambtmeer zijn al gewenste oeverzones aangelegd, daarom zijn hier geen 

KRW-maatregelen gepland.

In 2011 is gestart met de aanleg van het woon/recreatiegebied Meerstad ten 

oosten van de stad Groningen. Hierbij ontstaat een nieuw meer, het Woldmeer. De 

ontwikkeling van het gebied en het meer loopt nog door tot ca. 2025. In 2015 is 

met de monitoring van de waterkwaliteit van het Woldmeer gestart. In de planpe-

riode bepalen we of en vanaf wanneer we het meer als een KRW- waterlichaam 

gaan laten aanwijzen door de provincie (zie § 6.1).

Acties Gereed

6.4.1 Instellen van natuurvriendelijk peilbeheer Schildmeer 2017

6.4.2 Opstellen herstelplan Hondshalstermeer 2018

6.4.3 Opstellen inrichtingsplan Zuidlaardermeer 2018

6.4.4 Inrichting rietoevers Zuidlaardermeer 2021

6.4.5 Inrichting moeraszone Wolfsbarge II bij het Zuidlaardermeer 2021
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6.5 Vismigratie
In veel watersystemen is nog geen gezonde visstand aanwezig. Een aantal barriè-

res, zoals stuwen, gemalen en sluizen, staat de gewenste ontwikkeling in de weg. 

Vaak kunnen migrerende soorten hun paai- en opgroeigebieden niet bereiken, 

waardoor populaties sterk in aantal en kwaliteit achteruit gaan. In 2005 is de visie 

vismigratie “Van Wad tot Aa” vastgesteld, waarin is aangegeven dat 133 vismigra-

tieknelpunten opgeheven moeten worden om de verbindingen tussen het Wad en 

de bovenlopen weer te herstellen.

De maatregelen om verbindingen te herstellen worden altijd gekoppeld aan her-

stel van paai- en opgroeigebieden. De hermeanderingsprojecten van de beken 

zijn hiervan een goed voorbeeld. Eind 2015 zijn 106 knelpunten opgelost. In de 

periode 2016-2021 lossen we 17 vismigratieknelpunten op. De resterende 10 knel-

punten pakken we na 2021 aan. De visie vismigratie zal in 2016 na tien jaar wor-

den geactualiseerd, om daarna weer te voldoen aan de nieuwste planologische en 

ecologische inzichten. Hierin leggen we ook vast hoe we omgaan met de vismigra-

tieknelpunten in de overgang van de hoofdwatergangen naar de polders. In 2016 

stellen we de geactualiseerde visie vismigratie vast.

Acties Gereed

6.5 Vaststellen geactualiseerde visie Vismigratie 2016

6.5.1 Realisering vispassages:

6.5.2 Westerwolde 8 vispassages 2018

6.5.3 Drentsche Aa 2 vispassages 2021

6.5.4 Hunze 7 vispassages 2021

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Visie%20vismigratie%20Van%20Wad%20tot%20Aa.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Visie%20vismigratie%20Van%20Wad%20tot%20Aa.pdf
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6.6 Nutriënten
Bij een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water kunnen algen explosief groei-

en, wordt het water troebel en kunnen ondergedoken waterplanten zich niet ont-

wikkelen. Daarnaast veroorzaken voedselrijke omstandigheden een geringere di-

versiteit van plant- en diersoorten in het water, omdat enkele tolerante algemene 

soorten gaan overheersen ten koste van de gewenste gebiedsspecifieke soorten. 

De laatste vijftien jaar zijn de fosfaat- en stikstofgehalten in het oppervlaktewater 

sterk afgenomen als gevolg van strengere landelijke mestwetgeving voor de land-

bouw en verbetering van onze zuiveringsinstallaties. In 2001 voldeed ongeveer 

30% van de hoofdmeetpunten aan de norm, terwijl in 2012-2013 ongeveer 80-95 

% van deze punten aan de norm voldeed. In de periode 2010-2015 is door optima-

lisatie van de rwzi Gieten een zodanige fosfaatreductie bereikt, dat de uitvoering 

van geplande KRW-maatregelen zoals de aanleg van een zandfilter en helofytenfil-

ter niet meer nodig zijn. Oorspronkelijk stond de aanleg van akkerranden gepland 

als KRW-maatregel. Deze hebben we niet uitgevoerd, omdat uit eigen onderzoek 

is gebleken dat de akkerranden geen aantoonbare reductie van de nutriëntenge-

halten lieten zien. Ook voor de komende periode nemen we de maatregel aanleg 

akkerranden niet op voor de reductie van nutriënten alleen.

Wij hanteren gebiedsgerichte normen voor fosfaat en stikstof voor onze KRW 

waterlichamen. Deze gebiedsgerichte normen zijn gebaseerd op basis van de ge-

biedskenmerken van het waterlichaam en de inschatting van het effect van de 

geplande maatregelen. Deze normen zijn betrokken bij de afleiding van onze bio-

logische doelen; we denken daarom dat onze biologische doelen gehaald kunnen 

worden wanneer voldaan wordt aan onze nutriëntennormen. Wij sturen vooral op 

het fosfaatgehalte als beperkende factor.

Anno 2013 voldoet 87% van de KRW-waterlichamen aan de gebiedsgerichte norm 

voor fosfaat (was in 2009 50%) en 94% aan de norm voor stikstof (was in 2009 

62%). Alleen in het Zuidlaardermeer en in het kanaal Fiemel vinden we een over-

schrijding van de KRW-norm. Voor het Zuidlaardermeer gaan we inrichtingsmaatre-

gelen nemen om het systeem robuuster te maken. Voor het kanaal Fiemel bepalen 

we of nog extra maatregelen nodig zijn of dat de overschrijding een meer natuur-

lijk karakter heeft, eventueel afkomstig uit grondwater. Lokale overschrijding van 

de norm voor nutriënten komt voor bij Kanalen Hunze/Veenkoloniën (fosfaat en 

stikstof), Kanalen Oldambt (fosfaat), de Hunze (fosfaat) en sommige bovenlopen 

van de Drentsche Aa (fosfaat). 

De laatste jaren stagneert de afname van de nutriëntengehalten. Analyse van het 

bodemmeetnet van de provincie Drenthe laat zien dat het fosfaat in de bodem en 

het grondwater rondom de Hunze en de Drentsche Aa zelfs toeneemt. Dit komt 

door de aanwezigheid van fosfaatverzadigde gronden. Deze verzadigde gronden 

kunnen in de toekomst fosfaat gaan afgeven. Omdat een verslechtering van de 

situatie in deze beken ongewenst is, bekijken we of extra maatregelen noodzake-

lijk zijn. 

Voor de verdere aanpak van nutriënten steunen we op het landelijke mestbeleid. 

Het landelijke Activiteitenbesluit, opnieuw vastgesteld in 2013, bevat regels waar-

aan vooral de landbouwsector zich moet houden. Om aan onze zorgplicht te kun-

nen voldoen wordt naast monitoring ook toezicht, communicatie en uitvoering van 

projecten ingezet. Voor de uitvoering van projecten kan gebruik gemaakt worden 

van het door LTO Noord in gang gezette Deltaprogramma Agrarische Waterbeheer 

(DAW).

Acties Gereed

6.6.1 Bepalen noodzaak maatregelen reductie fosfaat-nalevering uit de bodem 

in Drentsche Aa en Hunze

2017

6.6.2 Bepalen van noodzaak eventuele verdere fosfaatreductie in kanaal Fie-

mel

2017
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6.7 Prioritaire stoffen en specifiek verontreinigen-
de stoffen
Op grond van de Europese Richtlijn Prioritaire stoffen is een aantal stoffen aange-

wezen als prioritaire stoffen. Elke afzonderlijke stof heeft een Europese norm die 

landelijk wettelijk is vastgelegd. In de periode 2010-2015 zijn er aan de Europese 

lijst met prioritaire stoffen twaalf stoffen toegevoegd; het totaal is nu vijfenveertig 

prioritaire stoffen. Vanaf 2016 zullen de nieuwe prioritaire stoffen mee gemeten 

worden om tot een beoordeling van de chemische toestand te kunnen komen. In 

2012 komt de prioritaire stof tributyltin (algenweringsmiddel voor scheepshuiden) 

voor. Het gebruik van tributyltin is sinds medio 2003 binnen de Europese Unie voor 

alle schepen verboden, maar het kan nog jaren duren voordat de stof uit het wa-

tersysteem is verdwenen. Isoproturon (gewasbeschermingsmiddel) komt op een 

aantal plaatsen normoverschrijdend voor in 2012. Andere prioritaire stoffen treffen 

we ook aan, maar niet normoverschrijdend. Terugdringing van prioritaire stoffen 

wordt gereguleerd door Europese regelgeving en/of door lozingsvoorschriften, 

gesteld bij algemene regels en/of vergunningen van het waterschap. Voor het ge-

bruik van isoproturon gelden beperkende regels.

Specifieke verontreinigende stoffen zijn stoffen die een belemmering vormen voor 

het halen van de biologische doelen in het kader van de KRW en die niet vallen 

onder de groepen prioritaire stoffen of algemene fysisch-chemische parameters. 

Dit betreft vooral gewasbeschermingsmiddelen en een aantal metalen. Voor deze 

stoffen zijn over het algemeen landelijke normen vastgesteld in de zogenaamde 

Ministeriële Regeling Monitoring en het BKMW (Besluit kwaliteitseisen en monito-

ring water, 2009). Deze normen hebben de status richtwaarde. Vooral de gewas-

beschermingsmiddelen vragen hierbij onze aandacht (zie § 6.8). Van een aantal 

metalen (bijvoorbeeld koper en zink) is het aantal overschrijdingen sterk afgeno-

men, omdat vanaf 2012 bij de normstelling rekening wordt gehouden met de bio-

beschikbaarheid van de metalen.
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Wij zijn voorstander van het gebruik van alternatieven voor lood in de sportvisserij. 

In de overleggen die wij voeren over en met de sportvisserij dragen wij dit uit. 

Binnen de gelederen van de Vereniging Sportvisserij Nederland zijn er ontwikkelin-

gen die alternatieven stimuleren, onder meer door middel van onderzoek en voor-

lichting. Wij vertrouwen erop dat via dergelijke ontwikkelingen de overgang naar 

gebruik van alternatieven plaats zal vinden.

6.8 Gewasbeschermingsmiddelen
In ons beheergebied wordt in 2013 op 26 (van de 48) locaties structureel de norm 

voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM) overschreden. De overschrijdingen be-

treffen 26 verschillende stoffen. De normen zijn bepaald op basis van toxisch effect 

van deze stof op plant en dier. Hierdoor kan een overschrijding van de norm het 

bereiken van een goede ecologische toestand van wateren in de weg staan. Mo-

menteel nemen we veel inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de KRW, welke 

mogelijk niet het gewenste effect hebben door de aanwezigheid van gewasbe-

schermingsmiddelen in het water. Deze stoffen hebben direct of indirect via op-

hoping in de voedselketen een toxisch effect op de doelsoorten van de KRW voor 

macrofauna, algen, vis of planten. Voor het behalen van de doelen voor de KRW is 

het daarom essentieel dat het aantal overschrijdingen van de GBM sterk afneemt. 

Het doel is om in 2021 de structurele overschrijding van GBM (beoordeling ontoe-

reikend tot slecht) te laten dalen tot een incidentele overschrijding (beoordeling 

matig of goed). 

De gewasbeschermingsmiddelen zijn onder te verdelen in drie groepen stoffen: 

de herbiciden, insecticiden en de fungiciden. Elke soort stof heeft effect op andere 

groepen organismen. De herbiciden grijpen vooral in op planten en algen. Insec-

ticiden grijpen in op insecten en zullen in het water de macrofauna, algen en vis 

beïnvloeden. Fungiciden zijn bestrijdingsmiddelen tegen schimmel. Zij hebben een 

zeer diverse werking en kunnen ingrijpen op alle ecologische groepen in het water. 

Jaarlijks analyseren we de GBM-gegevens op voorkomen per stof. Analyse van 

gegevens op cumulatie is nodig om meer zicht te krijgen op de problematiek ten 

aanzien van het gelijktijdig voorkomen van meerdere stoffen, de onderlinge wer-

king op elkaar en op de omgeving. In 2015 is hiermee een begin gemaakt. 

In de planperiode 2010-2015 namen we geen maatregelen op voor de bestrijding 

van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen, omdat we dachten met 

het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij, vanaf 2013 overgegaan in het Ac-

tiviteitenbesluit, onze doelen te kunnen halen. Nu blijkt dat de verbeteringen stag-

neren zijn gebiedsspecifiek extra maatregelen nodig. 

In de beleidsnota Maatregelen emissiereductie is aangegeven hoe wij de emis-

siereductie vanuit de landbouw in ons gebied aanpakken. In de planperiode con-

centreren we ons specifiek op de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen in de 

knelpuntgebieden de Drentsche Aa en de Glastuinbouwgebieden in Klazienaveen 

en Zuidbroek/Sappemeer. In de Drentsche Aa zijn maatregelen gewenst vanwege 

de oppervlaktewaterwinning voor drinkwater. Het maatregelenpakket voor de 

Drentsche Aa is samen met de provincie Drenthe en het Waterbedrijf Groningen 

vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewateronttrekking Drentsche 

Aa (zie § 6.16). De aanpak van stoffen die op het innamepunt de norm voor op-

pervlaktewater ten behoeve van productie van drinkwater overschrijden, zoals bij-

voorbeeld glyfosaat, maakt hier onderdeel van uit. 

Buiten het drinkwaterwingebied treffen we geen overschrijdingen van de norm 

voor glyfosaat aan. 

In de Glastuinbouwgebieden van Klazienaveen en Zuidbroek wordt samen met LTO 

Glaskracht projectmatig gewerkt aan emissiereductie vanuit het glastuinbouwge-

bied. Dit project maakt deel uit van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer 

(DAW) waartoe LTO het initiatief heeft genomen om waterknelpunten zowel kwan-

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Maatregelen%20emissiereductie.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/beheerprogramma/Uitvoeringsprogramma-Oppervlaktewaterwinning-Drentsche-Aa.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/beheerprogramma/Uitvoeringsprogramma-Oppervlaktewaterwinning-Drentsche-Aa.pdf
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titatief als kwalitatief aan te pakken. Ook de aanpak van de overschrijdingen van 

gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw binnen het Uitvoeringsprogram-

ma Oppervlaktewateronttrekking Drentsche Aa gebeurt deels binnen het DAW.

Op landelijk niveau is in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming een uit-

voeringsagenda opgenomen met maatregelen voor de periode 2013-2023 om 

de emissies van de gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk terug te dringen. De 

inzet is dat de overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor gewasbescher-

mingsmiddelen in oppervlaktewater in 2018 met 50% zijn verminderd en in 2023 

met 90%. Voor overschrijdingen van de norm in oppervlaktewater dat bestemd 

is voor drinkwaterbereiding, zijn vergelijkbare doelstellingen geformuleerd (50% 

afname in 2018 en 95% afname in 2023). In 2018 wordt in een tussenevaluatie 

op landelijk niveau vastgesteld of de voorgenomen reducties uit de Tweede Nota 

Duurzame Gewasbescherming op koers liggen.

Aanpak van gewasbeschermingsmiddelen buiten de benoemde knelpuntgebieden 

wordt opgepakt zodra we verbetering zien van de aanpak in knelpuntgebieden.

Daarnaast faciliteren we, waar mogelijk, in het hele gebied de aanleg van beheer-

de randen. Deze beheerde randen van minimaal drie meter breed langs watervoe-

rende binnensloten leiden tot reductie van drift en afspoeling van gewasbescher-

mingsmiddelen naar het oppervlaktewater. In het Drentsche Aa gebied stimuleren 

we aanleg van bufferstroken langs watergangen die zijn aangewezen in het grond-

waterbeschermingsgebied Drentsche Aa, zoals vastgelegd in de Provinciale Omge-

vingsverordening (POV) van de provincie Drenthe.

Acties Gereed

6.8.1 Monitoring gewasbeschermingsmiddelen op KRW-meetpunten 2021

6.8.2 Maatregelen in Glastuinbouwgebieden samen met LTO Glaskracht 2021

6.8.3 Waar mogelijk faciliteren we de aanleg van akkerranden 2021
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6.9 Medicijnresten, micro- en nanodeeltjes en 
nieuwe stoffen
Medicijnresten, microdeeltjes en nanodeeltjes vallen nog niet onder de prioritaire 

stoffen of specifiek verontreinigende stoffen voor de KRW. In de komende jaren 

wordt landelijk beleid geformuleerd voor deze stofgroepen. De actoren binnen de 

keten van medicijnen en verzorgingsproducten, inclusief de farmaceutische sector 

en de producenten van verzorgingsproducten, werken mee aan het terugdringen 

van medicijnresten, hormoonontregelende stoffen en verzorgingsproducten in het 

water. Bronaanpak staat daarbij voorop. Landelijk wordt samen met alle water-

schappen ingezet op monitoring en onderzoek naar effecten op de ecologie, strate-

gieën voor bronaanpak en het ontwikkelen van zuiveringstechnologie. 

Het Rijk is verantwoordelijk voor een maatschappelijke afweging waarbij de 

ernst van het probleem en de mogelijke oplossingen (zowel bronmaatregelen als 

verdergaande zuivering) integraal beschouwd worden. Bij een eventuele keuze 

voor end-of-pipe-maatregelen (bijvoorbeeld extra zuiveringstrappen op de rwzi’s) 

moeten de kosten en de financieringswijze helder in de besluitvorming worden 

meegenomen. We sluiten ons bij de landelijke ontwikkelingen en aanpak aan. We 

hebben geen afwachtende houding maar zoeken pro-actief de samenwerking met 

relevante partijen. Op het moment dat er ook een landelijke ketenaanpak voor 

andere micro- of nanoverontreinigingen wordt gevormd, dan werken wij daar aan 

mee. Bij nieuwbouw of renovatie van zorginstellingen geven we ondersteuning 

bij het uitwerken van maatregelen voor het verwijderen van medicijnen en dra-

gen dat ook actief uit bij vergunningverlening en samenwerking in de waterketen. 

Naast bovengenoemde stoffen zijn er landelijk stoffen geselecteerd die mogelijk 

problematisch zijn, maar waarvoor nog geen normen zijn (de landelijke watch-list 

van zogenaamde “nieuwe” stoffen). We leveren een bijdrage aan het landelijke 

monitoringsprogramma voor deze stoffen.

6.10 Verzilting
Te hoge zoutgehalten kunnen schadelijk zijn voor dieren en planten in zoetwater-

ecosystemen en voor de opbrengsten in de landbouw bij gebruik van oppervlak-

tewater voor beregening. In de afgelopen beheerplanperiode zijn gebiedsgerichte 

normen voor chloride vastgesteld. Anno 2013 treedt in vijf waterlichamen een 

overschrijding op van de gebiedsgerichte norm voor chloride. Dit wordt veroorzaakt 

door brakke kwel of schutverlies bij monsterpunten langs de kust, of door de inlaat 

van IJsselmeerwater met hogere chloridegehalten dan de norm voor de beken. 

Incidenteel komen hoge chloridegehalten voor door lozing van industrie. We gaan 

onderzoeken of we in de toekomst eventueel de geldende normen moeten aan-

passen of meetpunten op een meer representatieve plek moeten plaatsen. Dit is 

temeer van belang omdat in het kader van het efficiënt omgaan met water, wordt 

bekeken of we minder kunnen doorspoelen in het Eemskanaal en de kanalen 

Oldambt. In 2014 is uit onderzoek gebleken dat de ecologische effecten van een 

vermindering van het doorspoelen in de kanalen Oldambt beperkt lijken. We gaan 

deze conclusie in het veld testen door het effect van vermindering van de door-

spoeling op het zoutgehalte en de ecologie te gaan meten. Daarnaast onderzoeken 

we samen met LTO binnen het project Spaarwater of er mogelijkheden zijn om ook 

in zilte omgeving aan voldoende zoetwater te komen. Van 2013 tot en met 2016 

wordt in Borgsweer een proef uitgevoerd met ondergrondse zoetwateropslag en 

ondergrondse druppelirrigatie. Dit onderzoek gebeurt ook op andere locaties bin-

nen een overkoepelend DAW-project.

Acties Gereed

6.10.1 Bepalen eventuele aanpassing meetlocatie of norm bij overschrijdin-

gen

2018

6.10.2 Bepalen effect vermindering van doorspoeling op zoutgehalte en 

ecologie

2021
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6.11 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten om de doelstel-

lingen van onze kerntaken te realiseren c.q. te borgen. Uitgangspunt daarbij is dat 

we nadelige effecten op onze watersystemen, als gevolg van (voorgenomen) ac-

tiviteiten, voorkomen of zoveel mogelijk willen beperken. Dit geldt zowel voor lo-

zing van stoffen als voor bijvoorbeeld onttrekking van grond- en oppervlaktewater. 

Bij het verlenen van vergunningen en het beoordelen van meldingen houden wij 

rekening met onze wettelijke verplichtingen. Toezicht voeren we uit op grond van 

een risicogerichte aanpak en een prioritering van taken. In de Beleidsnota “Stro-

mend (afval)water is ons vergunningen- en handhavingsbeleid voor al onze taken 

integraal uitgewerkt en vastgelegd. Mogelijk moeten wij de beleidsnota actualise-

ren na de invoering van de nieuwe Omgevingswet (2018). 

Acties Gereed

6.11.1 Actualiseren beleidsnota vergunningverlening en handhaving op 

basis van nieuwe Omgevingswet

2019

6.12 Waterbodem
Met de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009 zijn de waterschappen bevoegd 

gezag voor de aanpak van waterbodems, als integraal onderdeel van het beheer 

van het watersysteem. Sindsdien geldt dat het in een goede toestand brengen van 

de waterbodem alleen noodzakelijk is, als aangetoond is dat de waterkwaliteit in 

belangrijke mate negatief beïnvloed wordt door de waterbodem. In de periode 

2010-2015 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaruit is gebleken dat voor het 

behalen van de doelen in KRW-waterlichamen (bijvoorbeeld in het Eemskanaal) 

geen verdere sanering van de waterbodem noodzakelijk is. Onderzoek in de kana-

len van Westerwolde en het Hondshalstermeer lieten zien dat voor fosfaatreductie 

het verwijderen van slib niet noodzakelijk is. Voor meer uitgebreide informatie ver-

wijzen wij naar ons Waterbodembeleidsplan en Bagger-uitvoeringsprogramma.

6.13 Zuiveren
In ons beheergebied transporteren 107 rioolgemalen het rioolwater vanuit de 

gemeentelijke riolering naar zuiveringsinstallaties (rwzi’s) die het water zuiveren. 

Een kwart van het rioolwater in ons gebied wordt bij omliggende waterschappen 

gezuiverd. Nadat in de periode 2000–2010 de meeste rwzi’s zijn gerenoveerd of 

vernieuwd, staat deze planperiode in het teken van verdergaande optimalisatie 

van beheer en onderhoud en verduurzaming. In het buitengebied hebben wij het 

beheer en onderhoud van ongeveer 1.600 IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwa-

ter) voor percelen die niet op de riolering zijn aangesloten.

Door optimalisatie van de zuiveringen is de kwaliteit van het gezuiverde water (ef-

fluent)van de rwzi’s verder verbeterd en vindt uitspoeling van slib niet meer plaats. 

In 2013 was de stikstofverwijdering 86% (2010: 83%) en de fosfaatverwijdering 

90% (2010: 88%). In de planperiode willen we de effluentkwaliteit (van 2013) 

met betrekking tot fosfaat en stikstof behouden. Voor de rwzi Scheve Klap is voor-

zien dat deze wordt opgeheven op het moment dat de kosten voor het in stand 

houden van de installatie hoger worden, dan de kosten voor de aansluiting via een 

rioolgemaal en persleiding op de rwzi Delfzijl. We verwachten dat het over een 

vijftal jaren zover is.

Zuiveringsslib is één van de grootste permanent aanwezige stromen aan biomassa 

in Nederland. De verwachting is dat deze stroom in de toekomst waarde gaat 

vertegenwoordigen. Tot 2018 wordt het zuiveringsslib van onze rwzi’s, nadat het 

ontwaterd is op de rwzi Garmerwolde, door Swiss Combi gedroogd en afgezet in 

de cementindustrie. Het is de verwachting dat alternatieve behandelings- en ver-

werkingsmethoden zich dan nog niet voldoende ontwikkeld hebben. Een nieuw 

slibcontract moet daarom flexibel zijn naar de toekomst en ruimte bieden om mee 

te doen met praktijkproeven.

https://www.hunzeenaas.nl/about/schoonwater/Documents/Waterbodembeleidsplan.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/schoonwater/Documents/Uitvoeringsprogramma.pdf
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Aandachtspunt is ook de emissie van prioritaire stoffen, geneesmiddelen en hor-

moonverstorende stoffen via het effluent van de rwzi’s (zie § 6.9). We volgen de 

landelijke ontwikkelingen en vertalen dat door naar mogelijke maatregelen in ons 

gebied. Onderdeel van de landelijke ontwikkelingen is de formulering van beleid 

en de normstelling voor de stoffen voor de kwaliteit van oppervlaktewater in het 

algemeen en die voor oppervlaktewater ten behoeve van de productie van drink-

water in het bijzonder. Deze normstelling vormt voor ons de referentie om onze 

opgave voor aanpassingen van rwzi’s te bepalen. Onder mogelijke maatregelen in 

ons beheergebied wordt ook begrepen de eventuele aanpassing van rwzi’s. Het 

aldus bepalen van de opgave voor aanpassingen van de zuiveringen en afwegen 

van besluit tot eventuele aanpassing van rwzi’s maakt onderdeel uit van een in-

tegrale afweging, waarbij onder meer aspecten als veiligstellen van volksgezond-

heid, kosten-efficiëntie van mogelijkheden binnen de gehele keten van productie 

tot verspreiding in milieu, en maatschappelijke kosten tegen elkaar worden afge-

wogen.

Op basis van de herijking in 2015 van onze Zuiveringsstrategie zetten we verdere 

stappen in de transitie van onze rwzi’s naar energie- en grondstoffenfabrieken. 

We zien rioolwater als een bron voor energie en grondstoffen in plaats van een 

afvalstof. Gedacht wordt aan onder andere (schoon) waterproductie, groengasleve-

ring en terugwinnen van nutriënten en cellulose. Tot nu toe zijn echter de kosten 

voor het produceren van grondstoffen uit afvalwater hoger dan de opbrengsten. 

Realisatie van een grondstoffenfabriek heeft daarom tijd nodig. Op basis van af-

spraken met het Rijk richten we ons de komende planperiode voornamelijk op het 

terugwinnen van fosfaat en stikstof en het opwekken van energie. Door vergisting 

van het zuiveringsslib ontstaat biogas waarmee energieproductie mogelijk is. De 

biogasproductie is vanaf 2009 met 18% toegenomen. De ingekochte hoeveelheid 

elektrische energie (kWh) is sindsdien met 22% gedaald. Met het Rijk zijn afspra-

ken gemaakt voor het verbeteren van de energieprestatie met 30% en het ver-

minderen van de CO
2
-uitstoot. Bij de bedrijfsvoering van onze rwzi’s blijven we in 

de planperiode gaan voor een zo laag mogelijk energieverbruik, een zo hoog mo-

gelijke biogasproductie en de reductie van broeikasgassen. Vanwege de prijsont-

wikkeling voor aardgas ten opzichte van elektriciteit wordt het leveren van groen 

gas aan het (aardgas)net of directe levering aan bedrijven of instellingen steeds 

aantrekkelijker. Met het oog daarop optimaliseren we de energie-productiemix bij 

rwzi’s. Keuzes worden gebaseerd op technische mogelijkheden in relatie tot zake-

lijke criteria. Daarnaast is vermindering van het gebruik van hulpstoffen, zoals che-

micaliën, een blijvend aandachtspunt. 

Bij zuiveringen en al onze andere bedrijfsprocessen heeft veiligheid en risico-

beheersing onze continue aandacht, ook als het om de introductie van nieuwe 

technieken en methodieken gaat. In de planperiode zal voor een deel van de sys-

temen voor IBA’s grootschalig onderhoud nodig zijn. We weten nu dat de systemen 

minder goed functioneren dan op basis van de certificering werd voorspeld. Voor-

afgaande aan het grootschalig onderhoud bepalen we of we de huidige systemen 

kunnen handhaven of dat aanpassing van de installaties wenselijk is.

Actie Gereed

6.13.1 Bepalen of handhaven van de IBA’s in de huidige vorm doelmatig is 2016

6.13.2 Opheffen van de rwzi Scheve Klap en aansluiten op de rwzi Delfzijl 2020

6.13.3 Doorvertaling van landelijk beleid naar mogelijke maatregelen terug-

dringing emissie van microverontreinigingen

2017

6.13.4 Verdere ontwikkeling van de rwzi als grondstoffenfabriek voor fos-

faat en stikstof

2021

6.13.5 Optimaliseren van de energieproductiemix (elektriciteit/gas) bij de 

rwzi’s

2021

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Zuiveringsstrategie2030.pdf
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6.14 Visstandbeheer
Hunze en Aa’s heeft de visrechten van de eigen wateren in een huurovereenkomst 

verpacht aan de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Deze overeenkomst be-

vat een aantal voorwaarden waaraan de visrechthebbende moet voldoen. Belang-

rijk artikel in de overeenkomst is dat we streven naar het bereiken en behouden 

van een gezonde en duurzame vispopulatie en een gezond ecosysteem. Afspraken 

met betrekking tot het te voeren visstandbeheer zijn vastgelegd in de nota Visbe-

leid (2011). Deze nota is een gezamenlijk product van Hunze en Aa’s en de Hen-

gelsportfederatie. De nota bevat kaders over hoe om te gaan met zaken als ont-

trekking en uitzetting door de sport- en beroepsvisser. Benutting van de schubvis 

door de beroepsvisserij is niet toegestaan, er mag alleen worden gevist op paling. 

Daarbij zijn de bepalingen vanuit het Nationaal Aalbeheerplan leidend. Mogelijk 

wordt de komende jaren overgegaan tot decentraal/regionaal aalbeheer. Afspra-

ken hierover leggen wij vast in een samen met waterschap Noorderzijlvest en de 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe op te stellen regionaal aalbeheerplan. 

Mochten toekomstige wijzigingen in de visserijwetgeving dit noodzakelijk maken, 

dan wordt het visbeleid hierop aangepast.

Actie Gereed

6.14.1 Opstellen regionaal aalbeheerplan 2021

6.15 Exoten
De aanwezigheid van exoten vormt in toenemende mate een aandachtspunt bin-

nen ons beheer en onderhoud. Zachte winters zorgen er voor dat veel uitheemse 

planten- en diersoorten in onze watergangen voorkomen. Naast de problemen die 

dit met zich meebrengt voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater en schade 

aan keringen, kan de aanwezigheid van exoten ook een bedreiging vormen voor 

de realisatie van ecologische doelen (KRW). In 2012 inventariseerden we het 

voorkomen van exoten. Veel soorten zijn in beperkte mate aanwezig. Soorten die 

problemen veroorzaken, zoals de Grote Waternavel, Verspreidbladige Waterpest en 

Parelvederkruid worden actief bestreden. We werken daarnaast, als onderdeel van 

een landelijk project, mee aan een vierjarige proef naar de bestrijding van Japanse 

Duizendknoop. Naast plantensoorten zijn ook diverse diersoorten aanwezig, zoals 

Chinese Wolhandkrab, Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft en Zonnebaars. Vooral 

de opkomst van de Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft en de Chinese Wolhandkrab 

zijn een punt van zorg. 

Om de opsporing te bevorderen zijn probleemsoorten opgenomen in onze veldgid-

sen. Jaarlijks worden alle waarnemingen verzameld en gedeeld met de werkgroep 

Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen. Omdat veel soorten via de water-

aanvoerroutes langs de waterschappen Vechtstromen en Noorderzijlvest ons be-

heergebied bereiken, vindt hier een intensievere gegevensuitwisseling plaats om 

op deze wijze vroegtijdig te kunnen reageren.

Actie Gereed

6.15.1 Rapportage van verspreiding en effecten op KRW-doelstellingen van 

de Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft en Chinese Wolhandkrab

2021

6.16 Drinkwateronttrekking Drentsche Aa
Uit de Drentsche Aa wordt oppervlaktewater onttrokken ten behoeve van de 

drinkwaterbereiding. De KRW eist een specifieke bescherming van oppervlakte-

waterlichamen waaruit water wordt onttrokken ten behoeve van bereiding van 

drinkwater. Richtwaarden voor de kwaliteitsnormen en verantwoordelijkheden zijn 

vastgesteld in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.

We hanteren deze aangepaste normen voor de doelstelling in de Drentsche Aa. Wij 

kunnen niet garanderen dat er in nabije toekomst geen normoverschrijdingen van 

gewasbeschermingsmiddelen meer zullen optreden. Dat is volgens artikel 4 van 

de KRW ook niet verplicht, omdat de maatregelen deels van derden of van het rijk 

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Nota-Visbeleid.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Nota-Visbeleid.pdf
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moeten komen. Samen met de drinkwaterbedrijven en de provincies doen we al 

het mogelijke om het optreden van normoverschrijdingen te verlagen. Het is ons 

streven om de structurele overschrijding van de norm terug te brengen tot een 

incidentele overschrijding. 

Voor het Drentsche Aa gebied is een Gebiedsdossier opgesteld (2013). Het ge-

biedsdossier is een instrument dat bijdraagt aan het realiseren van de KRW-doel-

stelling. In het dossier zijn de risico’s en belastingen van het oppervlaktewater in 

beeld gebracht. Om het concentratieniveau van de gewasbeschermingsmiddelen 

duurzaam te verlagen, zijn structurele maatregelen nodig. Het maatregelenpro-

gramma is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewateronttrekking 

Drentsche Aa. Het omvat onder andere voorlichtingsmaatregelen, aanpak van lo-

zingen uit industrieterreinen, aanpak van overstorten, aanleg akkerranden, afstem-

ming handhaving en regelgeving, ruimtelijke ordening-maatregelen. 

Actie Gereed

6.16.1 Uitvoeren afgesproken maatregelen uit Uitvoeringsprogramma Opper-

vlaktewateronttrekking Drentsche Aa

2021

6.17 Zwemwater 
In ons beheergebied liggen 44 zwemplassen, die door de provincies zijn aangewe-

zen. Wij voeren de monitoring van de zwemwaterkwaliteit uit, doen onderzoek en 

adviseren over te nemen maatregelen om overlast door bijvoorbeeld blauwalgen 

en botulisme te voorkomen. We hebben dus een adviserende rol wat betreft de 

zwemwaterkwaliteit. 

Sinds 2006 is de Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht ter bescherming van de 

gezondheid van zwemmers. De richtlijn is een aanvulling op de Kaderrichtlijn Wa-

ter. De zwemwaterrichtlijn deelt het zwemwater in kwaliteitsklassen in ten aanzien 

van de bacteriologische waterkwaliteit. Volgens de richtlijn moeten in 2015 alle 

officiële zwemwaterlocaties in ieder geval ‘aanvaardbaar’ zijn en op termijn ‘goed’ 

tot ‘uitstekend’. Voor alle zwemplassen zijn de afgelopen planperiode conform de 

Europese Zwemwaterrichtlijn zwemwaterprofielen opgesteld. In 2013 zijn er twee 

zwemplassen waar de bacteriologische kwaliteit niet goed is. In 2014 zijn de bron-

nen van bacteriële verontreiniging in deze plassen onderzocht, leidend tot een 

maatregelplan. 

Naast de bacteriologische kwaliteit kan explosieve groei van blauwalg leiden tot 

een negatief zwemadvies of zelfs tot tijdelijke sluiting van een zwemlocatie. Som-

mige blauwalgsoorten kunnen giftige stoffen produceren. Daarom volgen we in de 

zomermaanden de blauwalgontwikkeling in de zwemplassen. De afgelopen jaren 

zijn in ons gebied op ongeveer tien locaties regelmatig problemen met blauwalgen 

opgetreden, waaronder een locatie in een KRW-waterlichaam (Zuidlaardermeer). 

Problematiek rondom blauwalgen vergt kennis van de specifieke voorkeuren en 

aanpassingsstrategieën van de verschillende blauwalgen die overlast veroorzaken 

en inzicht in de chemische samenstelling van de zwemplas. De huidige basisin-

spanning van zwemwateronderzoeken is hiervoor te beperkt. Voor een betere 

advisering gaan we uitgebreider monitoren in plassen die regelmatig te maken 

hebben met blauwalgoverlast.

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Gebiedsdossier%20Drentse%20Aa.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/beheerprogramma/Uitvoeringsprogramma-Oppervlaktewaterwinning-Drentsche-Aa.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/beheerprogramma/Uitvoeringsprogramma-Oppervlaktewaterwinning-Drentsche-Aa.pdf
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Maatregelen zijn altijd maatwerkoplossingen, waarbij de locatiebeheerder samen-

werkt met provincie en waarbij het waterschap adviseert. Speciale aandacht is 

gericht op de problematiek van de zwemlocatie in het KRW-waterlichaam Zuid-

laardermeer. Voor de andere locaties adviseren we proactief over onderzoeken en 

mogelijke maatregelen.

Acties Gereed

6.17.1 Bepalen maatregelen ter verbetering van bacteriologische water-

kwaliteit

2021

6.17.2 Uitbreiden monitoring zwemwateren met blauwalgen 2021

6.17.3 Ondersteunen onderzoek zwemwater/blauwalgenproblematiek 2021
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6.18 Overige wateren inclusief stedelijk water
We zijn ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de wateren die niet als 

KRW-waterlichaam zijn aangemerkt. Voor deze overige wateren, bijvoorbeeld 

kleinere kanalen, sloten, wijken, en stedelijk water, streven we een basiskwaliteit 

na: onder meer geen stank, niet troebel, geen vissterfte. Voor de wateren die 

afwateren op de KRW-waterlichamen geldt dat lozingen, activiteiten, ingrepen of 

waterbeheermaatregelen de doelen in KRW-waterlichamen niet in de weg mogen 

staan. Bij lokale knelpunten wordt bekeken of een oplossing van dat knelpunt een 

verbetering van de waterkwaliteit in een KRW waterlichaam teweeg kan brengen. 

Wanneer dat zo is, lossen we lokale knelpunten op.

Voor de chemie hanteren we de normen uit het Besluit Kwaliteitseisen en Moni-

toring Water en de Ministeriële Regeling Monitoring als richtwaarden. We hebben 

in het Onderhoudsbeheerplan wateren (ook overige wateren) het onderhoud ver-

deeld in drie niveaus: laag/basis/hoog. Een lager onderhoudsniveau komt over het 

algemeen de ecologische toestand ten goede. 

Overige wateren kunnen soms hoge ecologische waarden hebben. Het kan wense-

lijk zijn om voor specifieke gevallen voor overige wateren ecologische doelen af te 

leiden. Het gaat bijvoorbeeld om wateren die binnen het NNN zijn gelegen of om 

wateren met een bijzondere kwaliteit, zoals sommige voedselarme wijken in de 

Veenkoloniën en het Friese Veen. Ook kunnen gemeenten specifieke wensen heb-

ben voor stedelijk water afhankelijk van de potentie of de functie van dat water. 

Met de gemeenten bepalen we voor welke stedelijke wateren we een streefbeeld 

en een ecologisch doel moeten vaststellen. Stedelijk water waar een overstort op 

uitkomt, krijgt hierbij van ons een lage prioriteit. Voor de wateren in ecologische 

waardevolle gebieden nemen de provincies het initiatief om in samenspraak met 

de waterschappen vast te stellen of, en zo ja voor welke overige wateren in de 

komende planperiode ecologische doelen worden afgeleid.

Acties Gereed

6.18.1 Samen met gemeenten vaststellen voor welke stedelijke wateren 

een streefbeeld en maatregelenpakket wordt opgesteld

2017

6.18.2 Samen met provincies vaststellen aanpak specifieke wateren met 

hoge ecologische waarde

2017

6.19 Waterketen
Vanuit het Bestuursakkoord Afval Waterketen zijn doelstellingen geformuleerd die 

moeten leiden tot een doelmatigheidsverbetering in de waterketen. Regionaal zijn 

deze afspraken bekrachtigd in een Regionaal Bestuursakkoord Waterketen. Van-

uit het Rijk wordt ingezet op een doelmatigheids-verbetering in de keten die ook 

moet resulteren in een beperking van de kostenontwikkeling in 2020 met 10% 

(structureel). In de regio Groningen-Noord Drenthe komt dat neer op een financiële 

opgave van € 14,6 miljoen in 2020. Van deze besparing wordt een deel op regio-

nale schaal behaald en een deel binnen samenwerkingsclusters waarbinnen zich 

één of meer zuiveringskringen bevinden.

De taakstelling die hier voor ons uit voortvloeit, is € 4,1 miljoen in 2020. Medio 

2014 hebben wij hiervan (autonoom) al € 3,7 miljoen aan structurele besparing 

behaald. Door verdere verbeteringen in onze processen neemt deze besparing toe 

en halen wij ruimschoots de taakstelling. De clustersamenwerking zal voor Hunze 

en Aa’s pas vanaf 2025 grote financiële voordelen gaan opleveren. Dit is het mo-

ment waarop onze zuiveringen weer grootschalig onderhoud nodig zijn. Tot die tijd 

kosten de voor de samenwerking benodigde investeringsprogramma’s ons geld.

In de regio Groningen-Noord Drenthe zijn zeven clusters benoemd waarin we op 

basis van water-akkoorden binnen de waterketen samenwerken met gemeenten 

en drinkwaterbedrijven. Het doel van de samenwerking is om de keten als één 

geheel te beschouwen waarbij de waterketenpartners niet meer parallel naast 

elkaar goede dingen doen, maar gezamenlijk naar een optimaal resultaat voor de 
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keten (en dus voor de burger) toe werken. Per cluster zijn uitvoeringsprogramma’s 

vastgesteld, die zich richten op zaken als assetmanagement, gemalenbeheer en 

aanbesteden. Als onderdeel daarvan zullen vanaf 2016 in de clusters Groningen 

Centraal, Groningen Oost, Garmerwolde en de kop van Drenthe integrale afvalwa-

terbeleidsplannen worden opgesteld. In deze plannen wordt het gezamenlijk be-

leid vastgelegd en worden gemeentelijke rioleringsplannen opgenomen.

Op het moment dat (grootschalige) veranderingen in de keten op stapel staan, 

zal na een optimalisatiestudie de meest optimale oplossingsrichting worden uit-

gewerkt, inclusief de kostenverdeling tussen partijen. Ons uitgangspunt bij de te 

kiezen oplossingsrichtingen is de lijn die in onze Zuiveringsstrategie is aangegeven. 

Voorwaarde voor een adequate studie is een goed beeld van het functioneren van 

het afvalwatersysteem en de verschillende onderdelen die zich daarin bevinden. 

Vanaf 2015 wordt daarom regionaal ingezet op een integraal meet- en monito-

ringssysteem voor de afvalwaterketen. Daarmee wordt duidelijk waar zich eventu-

eel benutbare ruimte in het systeem bevindt en waar zich knelpunten voordoen.

Grootschalige investeringen op het gebied van rioolwaterzuivering worden vóór 

2025 niet verwacht. Ons beheergebied kenmerkt zich door grote (lokale) verschil-

len. Waar rondom de steden Groningen en Assen nog steeds een groei van de 

bevolking en bedrijvigheid wordt verwacht, is in het oosten van de provincie de 

bevolkingskrimp inmiddels een gegeven. We volgen of dat kan leiden tot verlaging 

van de verwerkingscapaciteit van rwzi’s en rioolgemalen. Eventuele capaciteitsver-

laging pakken we op bij renovaties. 

Acties Gereed

6.19.1 Opstelling integrale afvalwaterbeleidsplannen 2019

6.19.2 Invoering integraal meet- en monitoringssysteem 2019

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Zuiveringsstrategie2030.pdf
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7 Water en Ruimtelijke Ordening
Beleidsdoel

We zorgen voor een optimale afstemming tussen water en ruimtelijke orde-

ning en borgen daarbij dat water een meesturende rol heeft in de ruimtelijke 

ordening.

Ruimtelijke ordening en waterbeheer hebben grote invloed op elkaar. Vroeger 

moest het water zich aanpassen aan de eisen van de ruimtelijke ordening en de 

diverse gebruiksfuncties zo goed mogelijk faciliteren. Recente waterproblemen 

toonden aan dat we wateropgaven niet meer alleen met technische ingrepen kun-

nen oplossen, maar dat we meer en meer van natuurlijke processen gebruik moe-

ten maken. Dat vraagt echter om ruimte. Bovendien is het onverstandig om zonder 

meer ruimtelijke bestemmingen te plannen, die op het gebied van waterbeheer 

niet toekomstbestendig zijn en op een later tijdstip tot extra maatschappelijke in-

grepen en kosten leiden. Daarnaast biedt de combinatie met water kansen voor 

andere maatschappelijke domeinen, bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Kortom, 

water stelt eisen en beperkingen aan de ruimtelijke inrichting, maar biedt aan de 

andere kant ook mogelijkheden. Om dat bij de ontwikkeling van ruimtelijke visies 

en plannen goed tot zijn recht te laten komen, is een vroegtijdige, meedenkende 

en toetsende benadering vanuit het waterschap en samenwerking met provincie 

en gemeente essentieel. Door de OESO is onlangs een rapport over het water-

beheer in Nederland uitgebracht waarbij ook gewezen is op versterking van de 

relaties tussen water, landgebruik en ruimtelijke ordening (o.a. integrale gebieds-

gerichte aanpak). 

De door de Oeso gesignaleerde versterking van de relaties tussen water, ruimte-

lijke ordening en landgebruik onderschrijven wij en daar willen we in de praktijk 

ook naar handelen.

Ambitie voor 2021

In 2021 zijn we vroegtijdig betrokken bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en 

keuzen die relevant voor ons zijn. Klimaatbestendigheid en waterveiligheid zijn 

volwaardig ingebed in alle ruimtelijke visies en plannen die ons beheergebied 

raken. Tevens is er samen met de provincies bepaald in welke situaties we het 

principe van functie volgt peil hanteren in plaats van peil volgt functie.

7.1 Prominentere rol voor water
Water heeft de laatste jaren een prominentere plaats bij ruimtelijke ontwikkeling 

gekregen. Water is niet meer iets dat achteraf nog even wordt meegenomen. Met 

de komst van de watertoets is het overleg met de waterbeheerder zelfs wettelijk 

verplicht. Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat de watertoets het meest ef-

fectief is wanneer het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwik-

keling van plannen wordt betrokken. Dat vraagt echter wel om een proactieve 

benadering en de juiste contacten met provincies en gemeenten. Het is belangrijk 

dat provincies, gemeenten en waterschappen op de hoogte zijn van elkaars be-

langen en relevante ontwikkelingen. Door die op gezette tijden te delen, ontstaat 

er een basis om gezamenlijk plannen te ontwikkelen vanuit kansen in plaats van 

beperkingen. Een goed wederzijds relatiebeheer met bijbehorende samenwerking 

kan hiervoor een goede basis bieden. Ook het Deltaprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering vraagt om meer aandacht voor waterveiligheid door een meer 

bewuste locatiekeuze, toekomstbestendig bouwen en het combineren/versterken 

van water- en R.O.-functies. Bijvoorbeeld door waterberging en landschappelijke 

ontwikkeling te combineren of het ontwikkelen van een multifunctionele dijk. 
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In het Deltaprogramma is afgesproken dat Rijk, provincies, gemeenten en water-

schappen de gezamenlijke ambitie hebben dat Nederland in 2050 zo goed moge-

lijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en dat bij (her)ontwikkelingen 

geen extra risico op schade en slachtoffers ontstaat als gevolg van een overstro-

ming, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. Er is  afgesproken dat  klimaatbe-

stendig en waterrobuust inrichten uiterlijk 2020 onderdeel is van het beleid en 

handelen van deze partijen. De invulling daarvan vindt plaats door bij hun regiona-

le en lokale ruimtelijke afwegingen de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid 

van het eigen plangebied te analyseren (‘weten’), de resultaten van deze analyse 

te vertalen in een gedragen ambitie en een adaptatiestrategie met concrete doe-

len (‘willen’) en de beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie te 

borgen voor uitvoering (‘werken’). Ter ondersteuning kunnen we gebruik maken 

van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie dat van 2015 tot en met 

2017 loopt.
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De watertoets is verplicht voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen en pro-

jectbesluiten. Bij de watertoets wordt bekeken wat het effect van het ruimtelijk 

plan is op het watersysteem. Hierbij komen alle aspecten van het waterbeheer aan 

bod: waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Ook wordt er bepaald hoe 

eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen en/of gecompenseerd. 

De waterbeheerder geeft een wateradvies en de initiatiefnemer verwoordt in het 

ruimtelijk plan met een waterparagraaf in hoeverre het advies van de waterbe-

heerder is overgenomen. In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat in een en-

kel geval dit advies niet wordt opgevolgd. Zo is - ondanks het negatieve advies van 

het waterschap - een uitbouw van een gaslocatie in de Tussenkappenpolder door 

middel van een bestemmingsplanprocedure gerealiseerd, waardoor de veiligheids-

norm van de aanwezige kanaalkade mogelijk moet worden verhoogd.

Een negatief advies kan ook spelen in situaties dat een gebied een niet waterro-

buuste woon- of bedrijvenbestemming krijgt. In dit soort gevallen achten wij ons 

niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade c.q. de (finan-

ciële) gevolgen van benodigde waterstaatkundige aanpassingen en kunnen we ons 

zelfs tot de rechter wenden Om deze situaties echter zoveel mogelijk te beperken, 

inventariseren we ontwikkelingsplannen van provincies en gemeenten, waarbij wij 

vroegtijdig betrokken willen zijn. Ook stelden we kaarten beschikbaar, die inzicht 

bieden in bijvoorbeeld overstromingsrisico’s en veenoxidatieproblematiek.

Om in te spelen op de gesignaleerde verbeterpunten willen we in de planperiode 

ons relatiebeheer met provincies en gemeenten op dit terrein intensiveren. We 

hanteren daarbij de volgende focus:

• we zorgen dat we vroegtijdig betrokken worden bij locatiekeuzes en gebieds-

ontwikkelingen

• we denken bij ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen meer vanuit beperkingen, 

maar juist ook vanuit kansen, waarbij we oog hebben voor het combineren van 

gebiedsopgaven en waardencreatie. 

• we hebben een proactieve houding richting gemeenten en de provincies, dit 

resulteert in:

• regelmatige afstemming met gemeenten en provincies over toekomsti-

ge  ontwikkelingen

• bekendheid bij gemeenten en provincies van het waterschapsbeleid en 

het waterbelang

• betrokkenheid en inbreng bij strategische plannen, zoals omgevings- en 

structuurvisies

• we stemmen de competenties van betrokken medewerkers af op de hiervoor 

aangegeven rol en ontwikkelen die waar dat nodig is

• we nemen onze verantwoordelijkheid als waterbeheerder door, indien nodig, 

een negatief wateradvies te geven en eventuele juridische stappen te nemen 

als de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan niet of onvoldoende het water-

belang afweegt.

Acties Gereed

7.1.1 Samen met gemeenten en provincie uitwerken beleid voor ruimtelijke adap-

tatie conform afspraken uit Deltaprogramma

2020

7.1.2 Intensivering van ons relatiebeheer met provincies en gemeenten om een 

vroegtijdige, kansen scheppende en optimale afstemming tussen water en 

r.o.-functies te realiseren

2021
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7.2 Houdbaarheid ”peil volgt functie”
Een probleem dat zich de laatste jaren meer en meer voordoet, is het faciliteren 

van gebruiksfuncties in situaties waarbij bodemdaling het gevolg is van veenoxi-

datie. In ons beheergebied zijn er nog gebieden met een dik veenpakket dat nog 

niet is geoxideerd en dat niet wordt beschermd door een dikke laag klei. Hand-

having van de landbouwfunctie in die gebieden vereist periodieke verlaging van 

de waterpeilen en aanpassing van onze infrastructuur. Door die bijstelling treedt 

echter weer verdere inklinking op en bovendien leidt dit proces tot de uitstoot van 

extra broeikasgas. Al met al brengt zo’n inspanning repeterende kosten voor het 

watersysteem met zich mee, waardoor de vraag rijst of in dit soort gevallen niet 

moet worden uitgegaan van het principe functie-volgt-peil. Ook het inspelen op 

wateropgaven vanwege de effecten van klimaatveranderingen kan tot beperking 

van functies of combinaties van functies (bijvoorbeeld in beekdalen) nopen. Samen 

met de provincies werken we in de beheerperiode de hierin te volgen lijn uit. Mo-

gelijkheden die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bieden worden 

hierbij betrokken.

Acties Gereed

7.2.1 Samen met de provincies werken we een strategie uit ten aanzien 

van de discussie ‘peil volgt functie – functie volgt peil’

2016

7.3 Oog voor landschappelijke en ruimtelijke kwa-
liteit
Onze waterinfrastructuur heeft ook een rol en functie voor de ruimtelijke omgeving 

in ons beheergebied. Beeksystemen als de Drentsche Aa en de Ruiten Aa zijn es-

sentiële onderdelen en beeldbepalende elementen van het beekdallandschap. Dat 

geldt bijvoorbeeld ook voor de meren en zee- en polderdijken in ons gebied en 

voor het kanalen-, monden-, en wijkenstelsel. Daarmee leveren deze elementen 

een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en de 

maatschappelijke beleving daarvan. Bij de inrichting van onze waterinfrastructuur 

zorgen we er in dat soort situaties voor dat de ruimtelijke en landschappelijke kwa-

liteit van de omgeving wordt behouden en zo mogelijk wordt versterkt. Dat geldt 

ook voor de archeologische, bodemkundige en cultuur-historische waarden. Daarbij 

betrekken we uiteraard ook ons Beleidskader voor watererfgoed.

https://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Beleidskader%20watererfgoed.pdf
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8 Financiële gevolgen
In dit onderdeel geven we aan welke financiële gevolgen wij verwachten van al 

onze in de planperiode uit te voeren beleid- en beheermaatregelen. Het beeld 

daarvan omvat alle financiële aspecten die onze taaktuitoefening en bedrijfsvoe-

ring met zich meebrengt, niet alleen de financiële gevolgen welke rechtstreeks 

aan het beheerprogramma zijn te koppelen. Ook besteden we aandacht aan de 

doorwerking hiervan op de watersysteemheffing en zuiveringsheffing. 

Door de OESO is onlangs een rapport over het waterbeheer in Nederland uitge-

bracht waarbij de financiering van het waterbeheer op langere termijn als aan-

dachtspunt is benoemd. Het Rijk heeft aangegeven om samen met de watersector 

dit punt op te pakken. Gezien het landelijke en wettelijke karakter van de belas-

tingheffing wachten wij voorlopig af wat het initiatief van het Rijk zal opleveren.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de verwachting qua kosten en belastingtarieven 

indicatief van aard is en in de praktijk onderhevig kan zijn aan (risico’s van) rente-

wijzigingen en andere aspecten. In onze financiële kaders is rekening gehouden 

met de gevolgen van het beheerprogramma. Deze kaderstelling en daarmee de 

kosten- en tariefontwikkeling wordt jaarlijks via meerjarenraming en begroting be-

stuurlijk vastgesteld.

Wat de kosten- en tariefontwikkeling betreft hebben wij ons gebaseerd op de 

meerjarenraming die in 2015 is vastgesteld voor de jaren 2016-2019. Voor de 

jaren 2020 en 2021 vond een extrapolatie van deze meerjarenraming plaats met 

inachtneming van het financiële kader dat tot en met 2021 voor de uitvoering van 

WB21- en KRW-maatregelen in 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld. 

Daarbij is rekening gehouden met de uitkomst van de nullijndiscussie, die het alge-

meen bestuur in 2014 heeft gevoerd over taakinvulling en gewenste lastenontwik-

keling. Gekozen is voor het continueren van de huidige taakinvulling met daarbij 

de afspraak om ingaande 2015 jaarlijks € 500.000,- op de exploitatiebegroting te 

besparen.

Exploitatie (in miljoenen €)

Jaar Netto-exploitatielast Watersysteemheffing Zuiveringsheffing

2016 84,7 (+1,9%) 42,2 (+2,0%) 42,6 (+1,8%)

2017 86,0 (+1,5%) 43,0 (+2,0%) 43,0 (+1,0%)

2018 87,3 (+1,5%) 43,9 (+2,0%) 43,4 (+1,0%)

2019 87,4 (+0,1%) 44,8 (+2,0%) 42,6 (-1,9%)

2020 89,2 (+2,1%) 47,0 (+5,0%) 42,2 (-0,9%)

2021 90,5 (+1,4%) 48,0 (+2,0%) 42,5 (+0,7%)

Conform de meerjarenraming 2015 – 2018 is een stabiele lastenstijging per jaar 

tot en met 2018 gerealiseerd door reserves in te zetten. In 2019 wordt per saldo 

nog € 0,6 miljoen aan de reserves onttrokken. Vanaf 2020 vinden geen stortingen 

en onttrekkingen in reserves plaats. Hierdoor stijgt in 2020 de netto-exploitatielast 

met 2,1%. Daarna stijgt de exploitatielast met 1,4% in 2021. De grote verschillen 

per taak in 2019 ontstaan doordat voor het watersysteembeheer geen reserves 

meer beschikbaar zijn om een korting op het tarief te geven. Hierdoor stijgen de 

tarieven eenmalig sterker dan de andere jaren. Voor het zuiveringsbeheer werd 

het tarief tot en met 2018 extra verhoogd om een minimaal noodzakelijke alge-

mene reserve te vormen. Vanaf 2019 vervalt deze extra verhoging. De algemene 
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reserve is dan op niveau. Ná 2019 stijgen de lasten voor de taak watersysteem-

beheer onder andere doordat jaarlijks nog fors wordt geïnvesteerd (onder andere 

KRW). Voor de taak zuiveringsbeheer wordt minder geïnvesteerd. Dit komt ook 

doordat afschrijvingen van in het verleden afgeronde investeringen eindigen.

Tarieven (in €)

Jaar Watersysteemheffing Zuiveringsheffing

Ingezetenen
29%*

Ongebouwd
21,2%*

Gebouwd
49,6%*

Natuur

0,2%*

2016 69,91 55,88 0,05393% 3,07 78,19

2017 71,07 57,16 0,05504% 3,12 78,90

2018 72,27 58,47 0,05618% 3,17 79,60

2019 73,52 59,83 0,05736% 3,23 78,05

2020 77,15 62,98 0,06027% 3,36 77,34

2021 78,70 64,32 0,06151% 3,42 77,85

 *aandeel in de watersysteemkosten, gebaseerd op de kostentoedeling die voor 

2014 geldt

Voor de watersysteemheffing gebouwd wordt het tarief uitgedrukt in een percen-

tage van de WOZ-waarde. In euro’s ziet de lastenontwikkeling van een woning met 

een WOZ-waarde van € 200.000,- er als volgt uit, waarbij de WOZ-waarde constant 

is gelaten:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

107,86 110,08 112,36 114,72 120,54 123,02

Voor het tarief voor ingezetenen is rekening gehouden met jaarlijks een lichte stij-

ging door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. De totale WOZ-

waarde in ons gebied stabiliseert zich na een aantal jaren van waardedaling. Het 

aantal hectares ongebouwd blijft naar verwachting licht dalen doordat nauwelijks 

groei (in hectares) in de bouwsector valt te verwachten. Het aantal vervuilingseen-

heden stijgt jaarlijks licht vooral door de groei van het aantal eenpersoonshuishou-

dens.
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9 Bijlagen

1. Overzicht maatregelen en kosten KRW

2. Afstemming op gebruiksfuncties

3. Begrippen en afkortingen
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9.1 Bijlage 1 Overzicht KRW-maatregelen per waterlichaam

2016-2021
meren beken kanalen

totaal ZL SM OM HM DrA HU WZ PM WN W VK O F D EW NW

Beekherstel (km hermeandering) 36 4 17 15

Beekbodemverhoging (stuks) 3 3

Natuurvriendelijke oevers (km) 

(werkelijk opgave, want al 8,5 km gereed)

36,6 

(28,1)

12 

(9)

8 7,5 

(2)

3,4 2,7 3

Inrichting oeverzone meer (stuks) 2 2

Vispassages 17 2 7 8

Onderzoek nutriënten 2 1 1

Inrichting/herstelplan (Zuidlaardermeer, Hondshalstermeer en Amerdiep) 3 1 1 1

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewateronttrekking Drentsche Aa 1 1

2022-2027
meren beken kanalen

totaal ZL SM OM HM DrA HU WZ PM WN W VK O F D EW NW

Beekherstel (km hermeandering) 11 2,8 8

Beekbodemverhoging (stuks) x

Natuurvriendelijke oevers (km) 12 9 3

Inrichting oeverzone meer (stuks) x x

Vispassages 10 3 7

ZL Zuidlaardermeer DrA Drentsche Aa WN Westerwoldse Aa-noord F Fiemel

SM Schildmeer HU Hunze W Westerwolde D Duurswold

OM Oldambtmeer WZ Westerwoldse Aa-zuid VK Veenkoloniën EW Eemskanaal/Winschoterdiep

HM Hondshalstermeer PM Pagediep/Mussel Aa O Oldambt NW Noord-Willemskanaal

x = moet nog blijken op basis van de inrichtingsplannen die we in de periode 2016-2021 opstellen
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Kosten KRW-inrichtingsmaatregelen

Waterlichaam Gepland 2016-2021 Totale kosten inrichting € Totale kosten grond € Kosten inrichting ws € Kosten grond ws €

Drentsche Aa Hermeandering Rolderdiep 3 km, NNN  3.000.000  7.200.000  1.500.000   405.000 

Hermeandering Witterdiep 1 km buiten NNN  1.000.000   1.000.000   135.000 

Voorbereiding hermeandering Amerdiep   275.000    275.000  

Verdeelwerk Loon i.c.m. beekbodemlverhoging Loonerdiep/

Taarloose diep/N2000   400.000  950.000  200.000  

Beekbodemverhoging Anloerdiep/N2000   200.000    100.000 

Beekbodemverhoging Zeegserloopje/(N2000   200.000    100.000  

Opheffen vis barrières Rolderdiep    200.000    200.000  

Aanvullend PAS-Natura 2000 maatregelen p.m. p.m.    

NW kanaal Aanleg natuurvriendelijke oever 3 km   966.900  75.000  966.900   75.000 

Kanalen DW Baggeren Slochterdiep en zijtakken   300.000     300.000  

Restant aanleg NVO 2.7 km   270.000  75.000  270.000  75.000 

Schildmeer Aanleg oeverzones Schildmeer 5 ha   400.000  100.000  400.000  100.000

Baggeren Schildmeer   200.000    200.000  

Hunze Beekherstel Annerveense Lenten 1,8 km  1.260.000 1.440.000  630.000   405.000 

Beekherstel Bronnegermaden 3,4 km  2.380.000  2.925.000  1.190.000   459.000 

Beekherstel Hermeandering de Branden en Achtermade VD 

3,3 km en AD 1,7 km  3.500.000  3.420.000  1.750.000   675.000 

Beekherstel Duunsche landen en Breevenen 3 km  2.100.000    1.050.000  405.000 

Beekherstel Paardetangen en Harshammen 1,5 km  1.050.000  765.000  525.000  202.500 

vispassage gemaal de Groeve    300.000    300.000  

Beekherstel Hermeandering Zoerse Landen 2,5 km  1.750.000  900.000  875.000  225.000 

Zuidl meer Aanleg rietoevers / luwte lagune  1.600.000    800.000  

Opstellen inrichtingsplan /onderzoek evt. effect afvissen   400.000    400.000  

Aanvullende inrichtingsmaatregelen  p.m.    p.m.  

Herinrichting Wolfsbarge (II)  2.000.000  2.250.000  1.000.000   765.000 
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Waterlichaam Gepland 2016-2021 Totale kosten inrichting € Totale kosten grond € Kosten inrichting ws € Kosten grond ws €

Kan Oldambt NVO 2 km   180.000   55.000  180.000  55.000 

Hondhalstmeer Uitwerking effectieve maatregel   105.000  -  105.000  

Kanaal Fiemel NVO 2.6 km  236.000   72.000  236.000  72.000 

Kanalen H/VK NVO 8 km  775.000  212.500  775.000   212.500 

Kanalen WW NVO 9 km  820.000 225.000  820.000  225.000 

Wwoldse AaZd/ 

Ru/Ruiten Aa

Hermeandering (Ter Borg-Renneborg – Ter Apel ) 15 km  4.819.000  443.000  400.000  Geen 

Vispassage Veelerdiep bij 2 stuwen    100.000    100.000  

totaal 30.786.900 21.107.500  16.647.900   4.491.000 

ws = waterschap
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Kosten overige maatregelen/onderzoeken

Gebied/kader Gepland 2016-2021 Maatregelen 

Totaal €
Maatregelen 

ws €
Onderzoek 

Totaal €
Onderzoek 

ws €
KRW

Drentsche Aa Aanpak gewasbeschermingsmiddelen  

Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterontttrekking Drentsche Aa 600.000 300.000 300.000 150.000

Hunze en Drentsche Aa Onderzoek fosfaat nalevering uit de bodem door doorslag van gronden 200.000 100.000

Gebiedsbreed Projectmonitoring effect inrichtingsmaatregelen 120.000 120.000

LOKAAL

GTB (Klazienaveen en Zuidbroek) Verduurzaming GTB, afname N/P/ GBM (demonstratie/stimulering van innovatie 

voorlichting en handhaving) 1.008.000 210.000

Pilot zwemwatermaatregelen, incl blauwalgen onderzoek zwemwater 200.000 100.000 100.000 100.000

Waterkwaliteitsbaggeren overig water 100.000 100.000

WATERTEKORT

Gebiedsbreed Verhoging efficiëntie watergebruik/ verminderen watervraag/waterconservering  600.000 

(exploitatie) 300.000 

totaal 2.508.000 1.010.000 720.000   470.000

ws = waterschap
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9.2 Bijlage 2 Afstemming op gebruik- en waterfuncties

Inleiding
In dit onderdeel gaan we kort in op de meest relevante gebruiksfuncties. We 

onderscheiden: landbouw, natuur en landschap, stedelijk gebied, recreatie en be-

drijfsleven/industrie. Voor deze functies wordt kernachtig aangegeven op welke 

wijze wij het waterbeheer uitvoeren ten aanzien van veiligheid, wateroverlast, wa-

tertekort, peilbeheer en waterkwaliteit. Daarbij betrekken we ook het onderhoud. 

Tot slot gaan we in op de (water)functies die aan bepaalde zones en wateren zijn 

toegekend. 

Het waterbeheer stemmen wij af op de gebruiks- en waterfuncties die door de 

provincies Groningen en Drenthe zijn vastgesteld. Voor Groningen wordt uitgegaan 

van het POP 3 en (de aanzet voor) het ontwerp van de Omgevingsvisie 2015 en 

voor Drenthe gaan we uit van de geactualiseerde Omgevingsvisie 2014 met func-

tiekaarten. Omdat men daarbij verschillende begrippen hanteert, gaan wij in dit 

onderdeel uit van de functie-aanduiding die hieronder voor het beheerprogramma 

is aangegeven.

Paragraaf Beheerprogramma Pop 3 en ontwerp-

Omgevingsvisie 2015 

Groningen

Omgevingsvisie 2014 

Drenthe

Landbouw Landbouw Landbouw in groot-
schalig open gebied

Hoofdfunctie land-
bouw

Landbouw Landbouw in gaaf 
landschap

Landbouw in gaaf 
landschap

Multifunctioneel ge-
bied

Landbouw Glastuinbouw Landbouw tevens 
glastuinbouw

Glastuinbouw

Landbouw Landbouw en natuur Landbouw in gebied 
met belangrijke na-
tuurwaarden

Multifunctioneel ge-
bied

Natuur en land-
schap

Natuur Natuur (land/water) Hoofdfunctie natuur

Stedelijk gebied Stedelijk gebied Stedelijk gebruik 
Bedrijventerreinen

Bebouwd gebied 
Bedrijventerrein

Stedelijk gebied Stedelijk gebruik 
tevens natuur en 
recreatie

Stedelijk gebruik 
tevens natuur en 
recreatie 
Gebiedsontwikkeling 
Meerstad

---

Natuur en land-
schap

Bos Bos Multifunctioneel ge-
bied

Recreatie Recreatie Recreatie Multifunctioneel ge-
bied

Recreatie, Be-
drijfsleven

Vaarweg Vaarwater Scheepvaartkanaal

Recreatie Viswater Viswater ---

Recreatie Zwemwater Zwemwater Plas met recreatieve 
functie



69

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

Paragraaf Beheerprogramma Pop 3 en ontwerp-

Omgevingsvisie 2015 

Groningen

Omgevingsvisie 2014 

Drenthe

Natuur en land-
schap

Watergang met land-
schapswaarde

Waterloop met land-
schapswaarde

---

Natuur en land-
schap

Watergang met na-
tuurwaarde

Waterloop met na-
tuurwaarde

---

Bedrijfsleven Drinkwater Drinkwater Drinkwater

Bedrijfsleven Industriewater Industriewater Industriewater

Waterfunctie Algemeen Algemeen ---

Waterfunctie Wateraanvoer, -af-
voer en berging

Aanvoer, afvoer en 
berging

---

Waterfunctie Berging wateroverlast (Nood)berging water-
overlast

---

Waterfunctie Waterkeringzone Waterkeringzone ---

Waterfunctie Beekdal - Robuust beekdal

Op de hierna volgende kaart is de situering van de hoofdfuncties en enkele re-

levante waterfuncties in ons beheersgebied aangegeven. Voor de situering van 

diverse subfuncties en waterfuncties wordt verwezen naar de functiekaarten beho-

rende bij het provinciaal omgevingsplan en de provinciale omgevingsverordening. 



70

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

1. Landbouw
Landbouw 

Ons beheergebied is grotendeels ingericht voor de landbouw. In grote delen van 

ons beheergebied zorgen we voor zodanige grondwaterstanden dat de vocht-

toestand van de bodem optimaal is voor de productieomstandigheden voor de 

landbouw. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie 

van grondgebruik en grondsoort. Streefpeilen voor de zomer en winter, plus mini-

male en maximale grondwaterstanden, leggen we vast in peilbesluiten. Aanvoer 

van water en beregening uit oppervlaktewater is voor landbouwgebieden mogelijk 

(met uitzondering van het stroomgebied Drentsche Aa), mits dit technisch kan en 

past binnen de huidige wateraanvoercapaciteit van de gemalen.

Het peilbeheer is erop gericht dat voorafgaand aan droge perioden zoveel mogelijk 

gebiedseigen water wordt vastgehouden (optimale conservering). Om ook in droge 

perioden de grond- en oppervlaktewaterstanden op peil te houden, kan water wor-

den aangevoerd (met uitzondering van het stroomgebied Drentsche Aa). Berege-

ning uit dieper grondwater kan in delen van de Veenkoloniën en Westerwolde ook. 

Ons beleid en beheer richt zich op het herstel van natuurlijke beeksystemen. Toe-

passing van het beleid van de provincie Drenthe voor robuuste beekdalen kan pas 

na uitvoering van de door de provincie te organiseren pilot voor het Achterste Diep, 

afhankelijk van de uitkomsten en afspraken. Bij de uitvoering van de watertoets 

baseren we ons op de gebruiksmogelijkheden van het beekdal met inachtneming 

van het provinciaal nee, tenzij-beleid. 

Landbouw in gaaf landschap

De waterhuishouding is afgestemd op optimale productieomstandigheden voor 

landbouw met instandhouding van natuurlijke verschillen tussen hoog en laag. Bij 

het bepalen van het optimum voor de waterhuishouding in laag gelegen gronden 

geven we voorrang aan grondgebruik dat gebaat is bij een relatief natter grond-

waterregime. In de hogere gebieden is het grondwaterregime afhankelijk van de 

combinatie van grondgebruik en grondsoort. In de Drentse beekdalen houden we 

voorlopig geen rekening met de provinciale beekdalvisie. We wachten eerst de 

uitkomsten van de pilot in het Achterste Diep af. Voor gebieden waarin maaiveld-

daling door oxidatie en klink speelt, stellen we een werkwijze op voor het nemen 

van peilbesluiten. Daarin is aandacht voor lange termijneffecten. We handhaven 

kenmerkende betekenis van water voor het landschapsbeeld en versterken het 

waar mogelijk. Natuurlijke watergangen worden niet vergraven en gedempt en 

waar mogelijk hersteld.

Landbouw en natuur

In situaties waar de functies landbouw en natuur direct aan elkaar grenzen, wordt 

qua waterbeheer maatwerk geleverd. Uitgangspunt is dat we de productiemoge-

lijkheden voor de landbouw niet beperken en dat het waterbeheer voor de natuur 

niet negatief wordt beïnvloed. De waterhuishouding sluit - vooral in de Drentse 

beekdalen - zo dicht mogelijk aan bij de omstandigheden van een natuurlijk functi-

onerend en duurzaam watersysteem. In situaties waarbij de natuur- en landbouw-

belangen tegenstrijdig zijn, moet op basis van nadeelcompensatie of kavelruil naar 

oplossingen gezocht worden. Wijziging van de waterhuishoudkundige situatie (peil-

beheer) is toegestaan wanneer landbouw en de natuur zich daartegen niet verzet-

ten. In de Drentse beekdalen houden we rekening met de waterhuishoudkundige 

aspecten van het nee, tenzij-beleid van de provincie Drenthe. Bovendien wordt de 

bestaande waterhuishouding voor de landbouw in Drentse multifunctionele gebie-

den met landbouw en natuur niet actief verslechterd. Voor gebieden waarin maai-
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velddaling door veenoxidatie en klink speelt, hanteren we een nog op te stellen 

werkwijze op voor het nemen van peilbesluiten. In gebieden waar landbouw en 

natuur samen voorkomen optimaliseren we het peilbeheer door zoveel mogelijk 

gebiedseigen water vast te houden (bijvoorbeeld met regelbare drainage). Daar-

mee brengen we de aanvoer van gebiedsvreemd terug. De waterkwaliteit in het 

grensgebied is voldoende voor het realiseren van de natuurdoelen en waar nodig 

gebaseerd op de waterkwaliteitsnormen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De 

inrichting en het onderhoud van watergangen is gericht op de wateraanvoer- en 

afvoerbelangen voor landbouwkundig grondgebruik in samenhang met het be-

houd, herstel en ontwikkeling van aanwezige waarden van natuur, landschap en 

cultuurhistorie.

Glastuinbouw

De waterhuishouding in glastuinbouwgebieden is vanwege het aanwezige verhard 

oppervlak vooral afgestemd op het afvoeren van hemelwater. Het afvalwater uit 

de glastuinbouw wordt soms geloosd op het oppervlaktewater; beperkte riolerings-

capaciteit kan hiervan de oorzaak zijn. De lozingen belasten het oppervlaktewater 

met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Handhaving en voorlichting zijn 

de instrumenten om deze belasting aan te pakken. Er wordt geen water uit het op-

pervlaktewater aangevoerd voor beregening/besproeiing in de kassen, aangezien 

de kwaliteit van het oppervlaktewater (chemisch en bacteriologisch) voor deze 

hoogwaardige teelten niet geschikt is. Circa de helft van de teelten in kassen in het 

beheergebied vinden plaats op basis van substraat en zijn daarmee niet afhankelijk 

van de grondwaterstand.

2. Natuur en landschap
Natuur

De waterhuishouding in natuurgebieden is gebaseerd op een natuurlijk watersys-

teem, dat met een minimum aan technische werken zelfregulerend functioneert. 

Het waterbeheer stemmen we af op de (provinciale) natuurdoelen. Het bijbeho-

rende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuur-

doel stelt. Daarnaast is er een samenhang met de natuurlijke omstandigheden ter 

plaatse.

Voor natuurgebieden geldt geen inundatienorm (geen maximaal toelaatbare inun-

datiekans). Natuurgebieden kunnen in overleg met de provincies en beheerders 

worden ingezet voor kleinschalige waterberging vooral in hoger gelegen heide- en 

bosgebieden en de beekdalen. Daar kan het water ook worden vastgehouden in 

perioden met veel neerslag. Daarnaast speelt natuurontwikkeling een rol in som-

mige ingerichte en nog in te richten grotere bergingsgebieden. In droge zomerpe-

rioden zorgen we voor voldoende (gebiedseigen) water voor het leven van plant 

en dier. We brengen de aanvoer van gebiedsvreemd water terug als de aquatische 

en terrestrische natuurdoeltypen dat vereisen. De gewenste waterkwaliteit en de 

ecologische en chemische doelen stemmen we af op de natuurfunctie. De inrich-

ting en het onderhoud aan watergangen buiten de natuurgebieden is niet alleen 

gericht op afvoer- en aanvoerbelangen van overige functies (landbouw, stedelijk 

gebied), maar ook op behoud en versterking van flora en fauna. De Gedragscode 

Flora- en faunawet voor waterschappen vormt daarbij de leidraad.

Voor de Natura2000-gebieden leggen we de gewenste waterhuishoudkundige 

situatie vast in het beheerplan, samen met een advies over de hydrologische 

herstelmaatregelen en de externe werking voor beregening uit grondwater en 

drainage. De hydrologische herstelmaatregelen worden tevens benut voor de her-

stelstrategie PAS.
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De waterhuishouding sluit zo dicht mogelijk aan op de natuurlijke waterhuishou-

ding. Daar waar de aanduiding beekdal over een natuurfunctie ligt, streven we 

naar het combineren van de groene opgave en de wateropgave. Bij beekdalherstel 

creëren we extra capaciteit om water vast te houden in perioden met veel neer-

slag. Daarmee geven we invulling aan de wateropgave. 

Bij herstelmaatregelen in en rond natuurgebieden bepalen we in hoeverre hier 

extra water vastgehouden kan worden. De mogelijkheden hiervoor zijn onder 

andere afhankelijk van de vastgestelde natuurdoelen en de wateropgave in het 

watersysteem. Het vasthouden van water wordt als medegebruik vastgelegd in het 

bestemmingsplan van de gemeenten. De wateraanvoer wordt beperkt tot de hui-

dige mogelijkheden en zo mogelijk verminderd.

Natuur en landbouw

(kijk hiervoor bij landbouw)

Bos

Voor bos gelegen op hogere gronden is het peilbeheer gericht op het vasthouden 

en conserveren van water. Bij de bepaling van het grondwaterregime worden de 

natuurlijke verschillen tussen hoog en laag in stand gehouden. Wateraanvoer in 

peilgebieden die in het geheel de functie bos hebben, zijn beperkt tot de huidige 

mogelijkheden. Daar waar mogelijk brengen we wateraanvoer terug als dat vanuit 

oogpunt van behoud en ontwikkeling van natuurwaarden van belang is.

Watergang met natuurwaarde

Waar deze functie ligt in een gebied met de functie natuur is het beheer van toe-

passing zoals aangegeven bij de functie natuur. Voor watergangen met deze func-

tie in een landbouwgebied is het beheer afgestemd op de functie landbouw en 

natuur. Revitalisering van beken met deze functie wordt nagestreefd.

Watergang met landschapswaarde 

Behoud en waar mogelijk versterking van watergangen met landschapswaarde 

vormen uitgangspunten voor deze functie. Het oeverbeheer is gericht op behoud 

en ontwikkeling van natuurlijke begroeiing. De watergangen worden niet vergra-

ven en gedempt. 

3. Stedelijk gebied
Stedelijk gebied

De veiligheid vanuit zee wordt blijvend gegarandeerd. De overstromingskans 

vanuit zee is eens in de 10.000 jaar. Voor inundatie vanuit de boezem in stedelijk 

gebied wordt een veiligheidsnorm van eens in de 100 jaar aangehouden. Op som-

mige delen van de Eemskanaal-Dollardboezem is deze norm verhoogd naar 1:300 

of 1:1000. Enige hinder van water bij extreme regenval achten we acceptabel. 

Water op straat bij hevige regenbuien vinden diverse gemeenten eens in de twee 

jaar acceptabel. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het afwaterende 

oppervlaktewater in het stedelijk gebied. De waterkwaliteit in het stedelijk gebied 

moet voldoen aan de normen in het gebied. De gemeentelijke rioolstelsels vol-

doen inmiddels aan de basisinspanning. Wat blijft is een continu proces om waar 

uit waarneming en/of meting blijkt dat het wenselijk of noodzakelijk is de nega-

tieve beïnvloeding van de waterkwaliteit door riooloverstorten te verminderen, 

maatregelen worden genomen om deze verbetering te bewerkstelligen (het wa-

terkwaliteitsspoor). Wij zijn verantwoordelijk voor de afwatering via de (regionale) 

watergangen en de zuivering van afvalwater. De gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor het grondwater, de ontwatering en de riolering. Het waterbeheer in stedelijk 

gebied is verder afgestemd op de uitgangspunten die in de Notitie Stedelijk Water-

beheer zijn aangegeven.

https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Documents/Notitie%20stedelijk%20waterbeheer.pdf
https://www.hunzeenaas.nl/about/voldoendewater/Documents/Notitie%20stedelijk%20waterbeheer.pdf
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Bij de ontwikkeling en uitvoering van stedelijke (uitbreidings)concepten, zoals 

Meerstad, is voor ons uitgangspunt dat de belangen van wonen, recreëren en 

waterbeheer zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. Maar ook dat de 

voorbereiding en uitvoering van inrichtings- en beheermaatregelen zo integraal 

mogelijk plaatsvinden. Bij de locatie- en inrichtingskeuzen speelt de watertoets 

een belangrijke rol. Naast het inbedden van onze wateropgaven (zoals waterber-

ging, goede waterkwaliteit) zien wij bij dit soort projecten kansen om innovatieve 

concepten (bijvoorbeeld sanitatie) te verkennen en door te voeren. Uitgangspunt 

bij dit soort stedelijke projecten is ook dat de publieke voorzieningen voor water-

kwantiteits- en kwaliteitsbeheer na voltooiing in eigendom, beheer en onderhoud 

bij ons komen. Onze financiële participatie in dit soort gevallen beperkt zich ook tot 

die voorzieningen en richt zich niet op een risicodragende deelname in de plan-

exploitatie.

Stedelijk gebruik tevens natuur en recreatie

Door de gemeenten worden in overleg met ons diverse functies aan de kleinere 

wateren in de stedelijke kernen uitgewerkt, bijvoorbeeld belevingswater en na-

tuurwater. Samen met de gemeenten passen we de inrichting en het onderhoud 

aan van deze wateren aan de functie.

4. Recreatie
Recreatie

Voor zover dit binnen de waterschapstaak past wordt het waterbeheer ook af-

gestemd op gebieden met een recreatiefunctie en waarbij de beschikbaarheid 

van goed en voldoende water (mede) van belang is. Daarnaast zijn wij betrok-

ken bij recreatieve functies van oppervlaktewateren, zoals vaarwegen, viswateren 

en zwemwateren, het mogelijk maken van schaatstochten en het bijdragen aan 

recreatievormen als fietsen, wandelen, dagrecreatie en watersport. De waterhuis-

houding wordt primair afgestemd op de taakbelangen en de daarbij behorende 

gebruiksfuncties, maar er wordt rekening gehouden met een recreatief medege-

bruik van de waterschapseigendommen. Waar mogelijk wordt bij de invulling van 

onze wateropgaven en uitvoering van inrichtingsmaatregelen ook gekeken naar 

combinaties met recreatieve belangen, zij het dat de financiering van dergelijke 

belangen in principe bij andere partijen ligt. 

Vaarwater

Wij zijn vaarwegbeheerder van recreatieve vaarwegen (categorie B en C) in Gro-

ningen. Met ons beheer en onderhoud zorgen we er voor dat de vaarwegen onder 

normale omstandigheden probleemloos bevaarbaar zijn door de recreatievaart. 

Afhankelijk van de grootte van de vaarweg mag niet sneller gevaren worden dan 6 

tot 8 km /uur. Controle van onder meer bebordingen vindt jaarlijks plaats. Over de 

Drentse vaarwegen in het beheergebied moeten we nog afspraken met de provin-

cie maken over onze rol en verantwoordelijkheid. In KRW-waterlichamen worden 

de doelen van de KRW gehanteerd, in andere wateren wordt rekening gehouden 

met de eisen van de KRW-waterlichamen waarop wordt afgewaterd. Recreanten 

mogen de oevers (die steeds meer natuurvriendelijk worden ingericht) niet be-

schadigen. Er moeten voldoende aanlegplaatsen voor de recreatie aanwezig zijn.

Viswater

In viswateren wordt extra bescherming geboden aan de visstand. Een deel van de 

oevers is geschikt als schuil- paai- en opgroeiplaats voor vis. Bij de zorg voor de 

waterkwaliteit wordt voornamelijk gelet op zuurstofgehalte, doorzicht, doorstro-

ming en inrichting van de oevers.
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Zwemwater

Wij controleren in zwemwateren gedurende het zwemseizoen periodiek de water-

kwaliteit. Lozingen van afvalwater zijn niet toegestaan. We houden daar waar mo-

gelijk rekening met de zwemwaterfunctie, voor wat betreft het peilbeheer.

5. Bedrijfsleven/industrie
Waterbeheer

De veiligheid vanuit zee in de industriegebieden bij de zeedijk wordt blijvend ge-

garandeerd. Voor inundatie vanuit de boezem in industrieel bebouwd gebied wordt 

een veiligheidsnorm van eens in de 100 jaar aangehouden. Op sommige delen 

van de EKDB-boezem is deze norm verhoogd naar 1:300 of 1:1.000. Enige hinder 

van water bij extreme regenval achten we acceptabel. Water op straat bij hevige 

regenbuien vinden diverse gemeenten eens in de twee jaar acceptabel. Het ont-

trekken van oppervlakte- of grondwater voor industrieel gebruik is afhankelijk van 

het volume mogelijk via vergunningverlening of meldplicht. Bij droogte wordt 

water voor de industrie aangevoerd waarbij de verdringingsreeks van toepassing 

is. Voor de lozing van afvalwater op de riolering (indirecte lozing) dient een Wabo-

vergunning bij de gemeente of provincie te worden aangevraagd. Voor lozing op 

het oppervlaktewater geldt een vergunningsplicht, aan te vragen bij de waterkwa-

liteitsbeheerder. In de meeste situaties worden zowel de indirecte als de directe 

lozingen gereguleerd via het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Industriewater

Gebruik van oppervlaktewater voor industriële processen komt in de watersys-

temen Hunze en Veenkoloniën voor en is (via vergunningverlening) toegestaan, 

zolang het waterpeil dit toestaat en er geen ongewenste effecten voor de water-

kwaliteit ontstaan (bijvoorbeeld inzuigingseffecten bij vismigratieroutes). Bij water-

schaarste is de verdringingsreeks van toepassing. Lozingen van afvalwater worden 

vooral beoordeeld op grond van Europese, nationale of regionale regelgeving of 

aanbevelingen. 

Drinkwater

Gebruik van oppervlaktewater voor drinkwaterwinning komt voor bij de Drentsche 

Aa (innamepunt nabij Glimmen). De kwaliteit van het oppervlaktewater van de 

Drentsche Aa wordt beschermd door de aanwijzing als drinkwaterbeschermingsge-

bied. Het water dient te voldoen aan de normen die voor deze functie zijn vastge-

legd in het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. De maximaal te onttrekken 

hoeveelheid is via vergunningverlening afgebakend. Als er waterschaarste is, geldt 

de verdringingsreeks. 

6. Waterfuncties
In deze paragraaf gaan we in op de waterfuncties die door de provincie aan onder-

delen van het watersysteem of aan bepaalde zones is toegekend. Waar dergelijke 

functies een specifiek karakter hebben, zijn deze in de vorige paragrafen opgeno-

men. Zo is de functie van watergang met landschappelijke waarde opgenomen bij 

het onderdeel over natuur en landschap. 
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Algemeen

Ons waterbeheer is ten aanzien van de oppervlaktewater- en grondwatersystemen 

afgestemd op het basisniveau, aangegeven door de provincie. Het gaat daarbij om 

doelstellingen onder andere gericht op het borgen van de duurzame ontwikkeling 

van natuur en landschap en het bieden van aanvaardbare woon- en werkomstan-

digheden in bebouwde gebieden. Wij hanteren daarom als uitgangspunt dat de 

kwaliteit van het water, de waterbodem en de oevers, zodanig is dat de omgeving 

hier geen hinder van ondervindt, dat levenskansen geboden worden voor aquati-

sche levensgemeenschappen en dat ecologische belangen buiten het water wor-

den beschermd.

Aanvoer, afvoer, berging

De afmetingen van de wateren met deze functie zijn zodanig dat kan worden 

voldaan aan de belangen die bij het peilbeheer zijn betrokken. De veiligheid voor 

overstromingen vanuit boezemwateren is gegarandeerd volgens de provinciale 

veiligheidsnormen. Voorkoming van wateroverlast uit overige watergangen is af-

gestemd op de vastgestelde inundatienormen. Voor zover die niet zijn vastgesteld, 

gelden de normen die in het verleden voor Ruilverkavelingen en Herinrichting zijn 

gehanteerd. Wateronttrekking voor beregening van gronden is alleen toegestaan 

uit watergangen die door aanvoer van water op peil gehouden kunnen worden. Bij 

watertekorten geldt de prioriteitstelling van de verdringingsreeks. De inrichting van 

watergangen is primair gericht op de wateraan- en afvoerfunctie. Het onderhoud 

aan de watergangen is afgestemd op het in 2006 vastgestelde Onderhoudsbeheer-

plan en verder gebaseerd op de gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschap-

pen. Op basis daarvan vindt een gedifferentieerd en extensief onderhoud van wa-

tergangen plaats zonder de water- en natuurfuncties te schaden. 

Berging in verband met wateroverlast

(Nood)bergingsgebieden worden ingezet als de veiligheidsnorm voor de boezem 

dreigt te worden overschreden. Berging vindt plaats in gebieden die nabij de 

boezem liggen. Deze hebben naast hun hoofdfunctie een planologische status als 

bergingsgebied. De meeste bergingsgebieden hebben een (natte) natuurfunctie. 

In enkele noodbergingsgebieden is naast natuur ook landbouw aanwezig. Voor 

noodberging kan het in die situaties nodig zijn gebruik te moeten maken van 

landbouwgronden. De inrichting van bergingsgebieden is gebaseerd op een goede 

landschappelijke inpassing. (Nood)bergingsgebieden maken deel uit van het wa-

tersysteem. Voor de inzet en gebruik van deze gebieden geldt een protocol. We 

vergoeden eventuele schade als gevolg van de planologische aanwijzing en de 

feitelijke inzet van bergingsgebieden via de nadeelcompensatieregelingen. 

Waterkeringzone

Vanwege de verwachte zeespiegelstijging hanteert de provincie voor de zeewa-

terkering een ruimtelijke waterkeringszone van 100 meter aan weerszijden van de 

dijk. Deze zone is door het waterschap in de legger vastgelegd. Bij de inrichting en 

beheer van deze zone wordt beoordeeld of een multifunctionele toepassing (zoals 

recreatief medegebruik) mogelijk is. Dit dient wel te passen binnen de kaders van 

de provinciale omgevingsverordening.

Beekdal

De provincie Drenthe streeft naar de realisering van robuuste beeksystemen in 

2030. Robuuste beeksystemen zijn beken met een grotere dynamiek door een 

meer natuurlijk peilbeheer (hoog in de winter en laag in de zomer) en passeerbaar 

voor vissen. Bij veel neerslag is er kans op water op het maaiveld. Doel hiervan 

is om de beekdalen meer klimaatbestendig te maken door water vast te houden. 

Dit levert een positieve bijdrage op aan de grondwaterhuishouding en voorkomt 

http://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Onderhoudsbeheersplan-2006.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/about/Documents/Onderhoudsbeheersplan-2006.pdf


76

Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen
Inhoudsopgave — Voorwoord — Inleiding — Strategische ambities —  Hoofdkenmerken beheergebied — Veiligheid — 
Voldoende water — Schoon en ecologisch gezond water — Water en Ruimtelijke Ordening — Financiële gevolgen — Bijlagen

dat problemen te zeer op benedenstroomse gebieden worden afgewenteld. De 

waterkwaliteit is zodanig dat de planten en dieren die hier van nature voorkomen, 

er goed kunnen leven. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze toe-

nemende dynamiek, maar kunnen wel blijven functioneren. Het beekdal omvat de 

beek met de aangrenzende vaak laag gelegen beekdalgronden. Het streven is om 

kunstwerken en ingrepen te minimaliseren. Toch blijven deze altijd nodig voor het 

beperken van schade door wateroverlast en watertekort aan bestaande functies, 

bebouwing en infrastructuur. Dit wordt per gebied bepaald. Enkele beekdalen zijn 

hoofdzakelijk ingericht voor de landbouw. In veel beekdalen komen de functies na-

tuur en landbouw naast elkaar voor. Voor de komende jaren verwacht de provincie 

geen grootschalige functieveranderingen meer in de beekdalen, afgezien van de 

realisatie van het NNN. De huidige functies blijven bestaan. Daarom wordt gezocht 

naar mogelijkheden om deze functies goed met de functie van robuuste beekdalen 

te combineren. Mede met het oog hierop zullen enkele pilots worden uitgevoerd. 

Omdat deze beekdalvisie voor landbouw in onze beekdalen momenteel in strijd is 

met ons huidig waterbeheer menen wij dat de haalbaarheid hiervan getoetst moet 

worden aan de resultaten en handreikingen uit de pilots. In afwachting daarvan 

vindt geen implementatie van het robuust beeksysteembeleid plaats.
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9.3 Bijlage 3 Begrippen en afkortingen
Begrip / afkorting Omschrijving

Akkerranden Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken be-

groeid met planten die een akker omzomen. Deze breedte is 

afgeleid van de werkende breedte van landbouwmachines en 

blijkt in de praktijk een juiste maat te zijn voor een natuur-

lijke omlijsting.

Aquatisch natuurdoel-

type

Nagestreefde combinatie van typen en aantallen organismen 

en omgevingsfactoren wat betreft het watermilieu. 

Assetmanagement Systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee de 

organisatie optimaal en duurzaam in staat is haar assets (be-

drijfsmiddelen), de bijbehorende prestaties, risico’s en kosten 

te managen gedurende de gehele levenscyclus afgetemd op 

het realiseren van het strategische plan van de organisatie.

Basisinspanning De basisinspanning is de landelijke norm voor rioleringen om 

de emissies vanuit overstorten op oppervlaktewater tot een 

aanvaardbaar niveau te brengen. 

Beheerprogramma Een zesjarig plan waarin het waterschap op hoofdlijnen aan-

geeft wat het ter vervulling van haar taak gaat verrichten.

Bekleding Afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen 

golfslag en langsstromend water.

Beprijzen water Het in rekening brengen van de kosten voor het verbruik van 

water met als doel het vergroten van het efficiënt gebruik 

van water. 

Biobeschikbaarheid Wat beschikbaar is voor voedselopname door organismen. 

Biogas Een gasmengsel (hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide) 

dat ontstaat als gevolg van biologische omzettingsprocessen. 

Een voorbeeld hiervan is de vergisting van zuiveringsslib.

Begrip / afkorting Omschrijving

Biomassa Verzamelnaam voor organisch materiaal (zowel plantaardig 

als dierlijk materiaal) dat door vergassing en verbranding 

omgezet kan worden in energie. Voorbeelden hiervan zijn 

zuiveringsslib, snoeiafval, papier e.d. 

BKMW Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.

Bodemdaling Daling van het maaiveld ten opzichte van N.A.P. door gas- en 

zoutwinning, maar ook door zetting of klink van het bodem-

materiaal door oxidatie (veen) en/of verdichting (klei). De 

grondsoort en de mate van ontwatering spelen hierin een 

voorname rol.

Bodemvallen Sprong in de bodem van een waterloop. Een bodemval kan 

een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte 

wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het wa-

ter te beperken. Hierbij is het uitgesloten - zoals bij stuwen 

- het water vast te houden.

Bodemvochtsensoren Sensoren die het water meten wat zich tussen de poriën van 

de bodemdeeltjes bevindt. Hierbij wordt grofweg onderscheid 

gemaakt tussen twee zones: boven het grondwaterniveau 

en onder het grondwaterniveau. Onder het grondwater is de 

grond volledig verzadigd met water, boven het grondwaterni-

veau bevindt zich zowel lucht als water tussen de poriën.

Boezem Het stelsel van wateren (meren, vaarten e.d.) dat tot voor-

lopige berging van het polderwater dient, voordat het op 

zee geloosd kan worden. Het water in de boezem kan door 

sluizen met of zonder bemalingswerktuigen (gemaal) op het 

buitenwater worden geloosd.
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Begrip / afkorting Omschrijving

Boezemcapaciteit De hoeveelheid water dat in de boezem geborgen kan wor-

den.

Boezemkade Dijk of kade die polder scheidt van boezem.

Boezemsysteem Stelsel van met elkaar in verbinding staande grotere wateren 

en kanalen waarin het water vanuit de achterliggende water-

systemen (o.a. sloten) wordt opgevangen voordat het op zee 

wordt geloosd. 
Botulisme Een voedselvergiftiging bij mensen en dieren, die wordt ver-

oorzaakt door het eten van voedsel waarin een bacterie bo-

tulinumtoxine heeft gevormd. Vooral watervogels en vissen 

hebben hier in de warme zomermaanden last van.

Bovenstrooms vast-

houden

Voorlopige berging van het water in hoger gelegen gebied, 

alvorens het in de boezem geloosd kan worden.

Brakke kwel Zout water dat onder een dijk door sijpelt en aan de landzijde 

van de dijk omhoog komt.

Bruinrot Een ziekte bij aardappels die veroorzaakt wordt door de Rals-

tonia solanacearum bacterie.

Brzo Besluit risico’s zware ongevallen.

Buitendijks gebied Is gelegen tussen het buitenwater (bijvoorbeeld zee) en de 

dijk die het water keert. In tegenstelling tot het binnendijkse 

gebied is dit gebied niet beschermd tegen overstromingen.

DAW Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer.

Delta Een delta is een stelsel van aftakkingen van een watersys-

teem, voordat deze in zee uitmondt. Vanuit de lucht heeft het 

min of meer de vorm van een driehoek, wat de naam delta 

(naar de driehoekige Griekse hoofdletter) verklaart.

Begrip / afkorting Omschrijving

Deltaprogramma Een nationaal programma dat van start is gegaan in 2010 met 

als doel het borgen van de waterveiligheid en de zoetwater-

voorziening op de lange termijn met het oog op de klimaat-

verandering.

Deltaprogramma Zoet 

Water

Een nationaal programma ten behoeve van het ontwikkelen 

van een strategie voor een duurzame zoetwatervoorziening 

in Nederland voor de lange termijn die economisch doelmatig 

is.

Droge Voeten 2050 Project waarbinnen is onderzocht of vanwege de klimaatver-

anderingen in de toekomst aanvullende maatregelen nodig 

zijn om wateroverlast langs onze boezemsystemen te voor-

komen.

Droogleggingsnorm Norm voor het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een 

waterloop en het grondoppervlak.

Druppelirrigatie Een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt 

gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en 

druppelaars.

Duurzaam Kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen, die enerzijds 

voorzien in de behoefte van de huidige generatie. Maar an-

derzijds niet leiden tot beperkingen voor toekomstige gene-

raties om in hun behoefte te voorzien. 
Ecologie De (leer van de) wisselwerking tussen organismen, popula-

ties of levensgemeenschappen en de omgevingsfactoren.

Ecosysteem De wisselwerking tussen alle organismen en de omgeving in 

een gebied. 

Emissie Een emissie is de vracht aan verontreiniging die uit een bron 

vrijkomt en met het afvalwater wordt geloosd.
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End-of-pipe maatregel Maatregelen die worden toegepast om ontstane verontreini-

gingen te verminderen. 

Energie- en grondstof-

fenfabriek

- Technologisch concept voor rioolwaterzuiveringen 

waarbij gestreefd wordt naar energiewinning en –reductie en 

het zo veel mogelijk terugwinnen van bruikbare (grond)stof-

fen in het zuiveringsproces.

EVZ Ecologische Verbindingszone (verbinding tussen natuurgebie-

den).

Exoten Dieren en planten die door menselijk toedoen en dus niet 

van nature in ons land voorkomen. 

Flauwe oever Een flauwe overgang tussen land en water.

Flexibel peilbeheer Peilbeheer, waarbij het waterpeil zich beweegt tussen vast-

gestelde boven- en ondergrenzen en afhankelijk is van de 

weersomstandigheden. 
Fytoplankton Plankton dat energie kan opwekken met behulp van zonlicht. 

Plankton is een verzamelnaam voor organismen die voorna-

melijk zwevend in het water leven, zoals bacteriën of algen.

GBM Gewasbeschermingsmiddelen.

Gebiedseigen water Water dat niet van buiten een bepaald gebied wordt aange-

voerd (de bron is meestal neerslag).

Gebiedsvreemd water Water dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, 

veelal met een andere samenstelling. Meestal wordt boezem-

water bedoeld, dat een vrij homogene kwaliteit heeft van 

IJsselmeer- en Rijnwater.

Gemaal Een installatie die water met pompen of vijzels naar een ho-

ger peil transporteert of water naar zee pompt.

Begrip / afkorting Omschrijving

Geohydrologisch Geohydrologie is de wetenschap die het voorkomen en stro-

men van ondergronds water bestudeert.

GGOR Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregiem. 
GLB Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Gravers  Dieren, zoals mollen, bevers en vossen, die holen en onder-

grondse

 gangenstelsels maken.

Grondwaterregime Fluctuaties in de grondwaterstand gedurende een jaar.

Haarvaten De fijnste vertakkingen van het watersysteem.

Heave Situatie waarbij verticale korrelspanningen in een zandlaag 

wegvallen onder invloed van een verticale grondwaterstro-

ming.

Helofytenfilter Een filter dat met behulp van een bepaald soort planten af-

valwater zuivert. 

Hermeandering Een rechtgetrokken waterloop weer opnieuw laten kronkelen.

(Hoofd)watergang Belangrijke watergang (sloot, kanaal etc.) die dient voor de 

water aan- en afvoer.

Hormoon-ontregelen-

de stoffen

Stoffen die de hormoonhuishouding van het waterleven kun-

nen beïnvloeden, waardoor negatieve effecten optreden bij 

de voortplanting, ontwikkeling, gedrag en het immuunsys-

teem van dat waterleven. 

HWBP Hoog Water Beschermings Programma. 

Hydromorfologische 

inrichting

Maat voor de variatie in de structuur van de bodem en oevers 

van wateren. 

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000533.html
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Begrip / afkorting Omschrijving

IBA Individuele Behandeling Afvalwater. Betreft voorzieningen, 

zoals septictanks, voor het zuiveren van afvalwater afkomstig 

van percelen die niet op de riolering zijn aangesloten.

Infiltratie Het indringen van water in de grond.

Inpassingsplan Een bestemmingsplan van rijk of provincie waarmee de be-

stemming van een bepaald gebied wordt vastgelegd. Met 

behulp van een inpassingsplan kan een bestemmingsplan 

(door rijk of provincie) worden overruled.

Integraal waterbeheer Waterbebeheer waarbij de aan- en afvoer en de kwaliteit van 

water als één samenhangend geheel wordt gezien.

Inundatie Het tijdelijk onder water (laten) lopen van een laaggelegen 

gebied, bijvoorbeeld om wateroverlast in een ander (be-

woond) gebied te voorkomen.

Keur Door het bestuur van het waterschap vastgestelde verorde-

ning met gebods- en verbodsbepalingen voor het beheer, 

gebruik en onderhoud van waterkeringen, watergangen en 

waterstaatswerken die in beheer zijn bij het waterschap, 

waaraan iedereen moet houden.

Klimaatbestendigheid Het gebied zodanig inrichten dat de effecten van de klimaat-

verandering opgevangen kunnen worden.

KRW Kader Richtlijn Water. Dit is het formele Europese beleidska-

der voor het waterkwaliteitsbeheer.

Legger Openbaar register van wateren en waterkeringen met de 

bijbehorende beheer- en onderhoudsplichtigen.

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Maalbeperking Beperking van de maalhoeveelheid bij poldergemalen om 

hoog water op de boezem te voorkomen.

Begrip / afkorting Omschrijving

Maatgevend debiet De afvoer die bepalend is gesteld voor het ontwerp van stel-

sel of een deel ervan.

Maatgevende neerslag De uit de regenduurlijn af te leiden duur van een bui die, 

bij een gegeven bergingsmogelijkheid, bepalend is voor de 

afvoercapaciteit, nodig om nog juist wateroverlast te voorko-

men.

Macrofauna Kleinere, zonder loep of microscoop, zichtbare dieren die in 

het water leven. 

Macrofyten Grotere waterplanten (geen algen of wieren) in het water en 

op de oever. 

Macrostabiliteit De weerstand van de bodem tegen het optreden van een 

glijvlak in het talud en de ondergrond.

Masterplan kaden Plan van het waterschap dat inzicht geeft in de staat van de 

boezemkaden, waar en op welke wijze kadeverbetering moet 

worden opgepakt en hoeveel geld daarmee is gemoeid.

Meerlaagsveiligheid Het reduceren van de kans op overstromingen en de gevol-

gen daarvan door onderscheid te maken in 3 lagen:

preventie, ofwel het voorkomen van overstromingen;

duurzame ruimtelijke inrichting;

rampenbeheersing.

Microdeeltjes Zie microverontreiniging.

Microstabiliteit Weerstand tegen erosie van het talud als gevolg van uittre-

dend water.
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Begrip / afkorting Omschrijving

Microverontreiniging Microscopisch kleine stoffen, die in lage concentraties (maxi-

maal enkele microgrammen per liter) schade kunnen toe-

brengen aan het waterleven in het oppervlaktewater of aan 

de werking van de zuiveringsinstallaties. Bestrijdingsmiddelen 

en geneesmiddelen zijn voorbeelden hiervan. 

Nanodeeltjes Deeltjes met een afmeting van 1-100 nanometer. 1 nanome-

ter is een miljoenste millimeter. Deze deeltjes kunnen in lage 

concentraties schade toebrengen aan het waterleven in het 

oppervlaktewater. Metaaloxiden in zonnebrandcrèmes zijn 

voorbeelden hiervan. 

Natura 2000-gebied Een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door 

de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Na-

tura-2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de 

gebieden (natuurlijke habitats) als de flora en fauna op het 

Europese grondgebied van de lidstaten.

Natuurvriendelijke 

oever

Oever waarbij de watergang van land naar water op natuurlij-

ke wijze is ingericht. Dit in tegenstelling tot oevers waar met 

een harde (houten of ijzeren) beschoeiing wordt gewerkt. 
NNN Nationaal Natuur Netwerk.

(Nood)bergingsgebied Gebied bestemd voor het (tijdelijk)) opslaan van water. Ber-

ging vindt plaats in oppervlaktewater of in daartoe bestemde 

gebieden.

Nutriënten Nutriënten is de verzamelnaam voor de stoffen die voor plan-

ten als voedsel dienen. In de praktijk worden vooral fosfaat 

en stikstof bedoeld.

NVO Zie natuurvriendelijke oever.

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-

ling.

Begrip / afkorting Omschrijving

Onderhoudsbeheer-

plan

Strategisch plan voor een watersysteem waarmee inzichtelijk 

wordt gemaakt hoe onderhoud van en beheer van watergan-

gen plaats vindt.

Oppervlaktewaterli-

chaam

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voor-

komend water, met de daarin aanwezige stoffen, flora en 

fauna, evenals de bijbehorende bodem en oevergebieden. 
Organisch stofgehalte Materiaal waaruit organismen zijn opgebouwd en door micro-

organismen kan worden afgebroken. 

Overige wateren Oppervlaktewaterlichaam dat niet in de legger of op de 

schouwkaart is aangegeven. 

Overstort Bij een hevige regenbui stroomt in korte tijd veel regenwater 

in het riool. Soms kan het riool deze hoeveelheid niet ver-

werken. Via een overstort stroomt het teveel aan water dan 

in een sloot of vijver. 

PAS Programmatische Aanpak Stikstof.

Peilbeheer Regelen van het waterpeil van het oppervlaktewater door 

middel van stuwen, sluizen en gemalen en door inlaat en 

afvoer.

Peilbesluit Besluit waarin voor een bepaald gebied de gewenste water-

peilen zijn vastgelegd. 
Piping Het verschijnsel dat door een dijk water stroomt als gevolg 

van een groot waterstandsverschil.

Pivot Een zelfrijdend beregeningssysteem.
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Begrip / afkorting Omschrijving

Plan-m.e.r.-plicht Plannen waarvan de noodzaak tot het opstellen van een 

milieueffect-rapportage (MER) is vastgelegd in wetgeving. 

Een m.e.r.-procedure heeft als doel het milieubelang te laten 

meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen 

en besluiten.

POP Provinciaal Omgevingsplan.

POV Provinciale Omgevingsverordening.

POV Waddenzeedijken De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wet-

terskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de 

paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Primaire waterkering Een dijk die het gebied beschermt tegen het buitenwater (de 

zee). 

Prioritaire stoffen Stoffen die vanuit het oogpunt van milieubeheer reden zijn 

voor zeer ernstige zorg.

Regionale waterkering Dijk of kade die het gebied beschermt tegen overstroming 

vanuit regionale wateren (bijvoorbeeld Westerwoldse Aa).

Reguliere berging Berging van water - als de boezemcapaciteit te beperkt is - in 

aangewezen natuurgebieden, die vaker dan gemiddeld eens 

in de honderd jaar worden ingezet.

Rioolgemaal Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afval-

water naar een hoger peil te brengen of over langere afstand 

te transporteren.

ROR  Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 
Rwzi Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Installatie waar afvalwater, 

dat via het riool en persleidingen wordt aangevoerd, wordt 

gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt ge-

loosd. 

Begrip / afkorting Omschrijving

Schouw Periodieke controle door de waterbeheerder op het nakomen 

van de onderhoudsverplichtingen van watergangen en water-

keringen.

Schutverlies Het water dat bij het schutten van schepen verloren gaat.

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Stuw Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil boven-

strooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.

Telemetrie Verbinding tussen twee (digitale) systemen waarbij de waar-

neming van het ene systeem op afstand door het andere 

systeem kan worden uitgelezen.

Terrestrisch natuur-

doeltype

Nagestreefde combinatie van typen en aantallen organismen 

en omgevingsfactoren wat betreft het landmilieu. 

Top-lijst Prioriteitenlijst, waarin verdroogde gebieden zijn aangegeven 

die met prioriteit aangepakt moeten worden. 
Veenoxidatie Bodeminklinking doordat veen wordt blootgesteld aan zuur-

stof als gevolg van ontwatering. 
Vegetatie Geheel van planten die in een bepaalde omgeving voorko-

men. 

Veiligheid In het waterbeheer wordt gesproken over veiligheid wanneer 

er mensenlevens in het geding zijn.

Veiligheidsregio Een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene 

besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein 

van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, ge-

neeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare 

orde en veiligheid.
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Begrip / afkorting Omschrijving

Verbeterd gescheiden 

rioolstelsel

Rioolstelsel waarbij bij droogweer het hemelwater naar de 

zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Bij hevige regen wordt 

het overschot aan water (relatief schoon hemelwater) afge-

voerd naar het oppervlaktewater.  

Verdringingsreeks Prioritering voor de verdeling van het zoetwater in geval van 

waterschaarste. 
Verdroging Door sterke ontwatering droger worden van de bovengrond, 

maar ook verandering van de grondwaterkwaliteit in gebie-

den met grondwater-afhankelijke plantensoorten.

Vergroeningsopgave Onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke Landbouw-

beleid. Uitgangspunt is dat 5% van het akkerland wordt aan-

gewend voor dit doel. De opgave is onder meer dat er een 

bijdrage wordt geleverd aan (functionele) agrobiodiversiteit, 

reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van 

de kwaliteit van het oppervlaktewater en landschapskwali-

teit.

Verontreinigingshef-

fing

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater 

lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. 

Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het 

tarief voor de zuiveringsheffing.

Vervuilingseenheid 

(VE)

De eenheid waarmee de vervuiling van afvalwater wordt 

gemeten en waarmee de zuiveringsheffing en de verontreini-

gingsheffing wordt vastgesteld.

Verzilting Toename van het zoutgehalte van polderwater en gronden 

door 

zoute kwel en schutwater vanuit zee. 

Begrip / afkorting Omschrijving

Vismigratie Het vrij bewegen van vissen van het ene naar het andere 

leefgebied.

Vispassage Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij 

kunstwerken in wateren.

Vogelhabitatgebied Het natuurlijke (en beschermd) leefgebied van vogels.

Wabo-vergunning Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht. Hiermee wordt o.a. de lozing van afvalwater op 

het riool gereguleerd afkomstig van bedrijfsrioleringen of een 

ander tussenliggend werk van een derde.

Wateradvies De overheid, die een beslissing neemt over een bepaalde 

vergunning of plan, moet bij het uitvoeren van de watertoets 

in bepaalde gevallen advies vragen aan de betrokken water-

beheerder om zich grondig te informeren over de mogelijke 

effecten op het watersysteem van een vergunning, plan of 

programma.

Waterbeheer 21e 

eeuw

Zie WB 21.

Waterbodem Bodem die zich onder het wateroppervlak (van kanaal, sloot 

etc.) bevindt.

Waterconservering De opslag van water tijdens natte periodes om in droge peri-

odes de inlaat van gebiedsvreemd water te kunnen vermin-

deren.

(Water)keringen Dam, dijk, duinen, havenhoofd of sluiswerk dat dient als 

scheiding tussen twee gebieden met een verschillend water-

niveau. 
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Begrip / afkorting Omschrijving

Waterketen Het gesloten stelsel van drinkwaterwinning, transport naar 

huishoudens, inzameling en transport van afvalwater via de 

riolering naar de zuiveringswerken en tenslotte lozing op het 

oppervlaktewater.

Waterkwaliteitsspoor Pakket van maatregelen boven de basisinspanning, noodza-

kelijk om een hoger waterkwaliteit te kunnen realiseren. 
Wateroverlast Overlast van water. Er is sprake van wateroverlast wanneer 

de schade zich beperkt tot materiele schade. 
Watersysteemheffing Het waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de 

kosten om wateroverlast, overstromingen en watertekort te 

voorkomen. Het geld van deze heffing wordt ook gebruikt om 

het water in sloten en (zwem)plassen schoon te houden.

Watertekort In het waterbeheer wordt gesproken over watertekort als er 

onvoldoende water is om het oppervlaktewater op peil te 

houden. Bij verdroging is geen sprake van een watertekort, 

maar wordt gebiedsvreemd water ingelaten om watertekort 

te voorkomen. Dit is gunstig voor de landbouw, maar heeft 

een negatieve invloed op de vaak gevoelige natuur. 
Watertoets Het watertoetsproces is een proces dat wordt doorlopen bij 

ruimtelijke plannen die invloed hebben op het waterbeheer 

om er zeker van te zijn dat de waterbelangen worden ge-

waarborgd.

WB 21 Waterbeheer 21e eeuw. De Commissie Waterbeheer 21e 

eeuw (Commissie Tielrooij) bracht in augustus 2000 advies 

uit over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De kern-

gedachte van de Commissie is dat water meer ruimte nodig 

heeft. 
WBE Wild Beheereenheid. 

Begrip / afkorting Omschrijving

WTI Wettelijk Toets Instrumentarium (landelijk).

Zandfilter Een filter, gevuld met zand, dat onder andere gebruikt wordt 

voor het zuiveren van drinkwater, oppervlaktewater en afval-

water. Voor afvalwater meestal toegepast als nabehandeling 

voor het verwijderen van zwevende stof, fosfaat of nitraat. 

Zeespiegelstijging Het systematisch en over een langere termijn toenemen van 

het zeespiegelniveau, o.a. veroorzaakt door de opwarming 

van de aarde

Zuiveringsheffing Het waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de 

kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstal-

laties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die 

afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. 
Zuiveringsinstallatie Zie: Rwzi.

Zuiveringskring Het gebied van één of meer rioolwaterzuiveringen, inclusief 

de daarop aangesloten rioleringsgebieden. 

Zwemwaterrichtlijn Europese Richtlijn die verplicht tot maatregelen om de kwali-

teit van het zwemwater in overeenstemming te brengen met 

de vastgestelde grenswaarden.
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