Bestuursvoorstel
Onderwerp: Vaststelling Waterbeheerprogramma 2022-2027 inclusief de
maatregelen van de Kaderrichtlijn Water
Nummer: Bestuursstukken\3474
DB: Ja
16-11-2021

BPL: Ja
1-12-2021

Opsteller:
Boy de Vries, 0598-693409
Beleid, Projecten en
Laboratorium

FAZ: Ja
1-12-2021

VVSW: Ja
1-12-2021

Opdrachtgever:
Jelmer Kooistra

Agendapunt: 5

AB: Ja
15-12-2021

Portefeuillehouder:
Inge Eshuis

Ondersteuning van de afdeling:
 Technisch  Juridisch  Financieel  Staf  Communicatie  ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:
Rijk
Provincies
Gemeenten
Belangenorganisaties

Reden:
De belanghebbenden die in 2019 hebben deelgenomen aan het
Waterdrager-proces en in 2020 zijn gevraagd een reactie te geven
op het voorontwerp-waterbeheerprogramma, zijn begin dit jaar
gevraagd een formele reactie te geven op het ontwerpwaterbeheerprogramma en de ontwerp-factsheets van de
Kaderrichtlijn Water. Met het Rijk en de provincies is daarnaast nog
afstemming geweest met betrekking tot het Nationaal Water
Programma en het Stroomgebiedbeheerplan Eems (KRW).

Samenvatting:
De zienswijzen die door belanghebbenden zijn ingediend op het ontwerp-waterbeheerprogramma
2022-2027 zijn in een reactienota van antwoord voorzien. In sommige gevallen leidt dit tot aanpassing
van het waterbeheerprogramma. Onze antwoorden en voorstellen tot aanpassing worden in dit
bestuursvoorstel aan u voorgelegd, voordat ze worden doorgevoerd in het definitieve
waterbeheerprogramma. Er zijn geen zienswijzen ingediend die leiden tot aanpassingen in de
factsheets van de Kaderrichtlijn Water. U wordt gevraagd het definitieve waterbeheerprogramma vast
te stellen, conform het ontwerp-waterbeheerprogramma met inachtneming van de in de reactienota
aangegeven aanvullingen en aanpassingen. Daarnaast wordt u gevraagd om de factsheets van de
Kaderrichtlijn Water vast te stellen. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp-factsheets.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Ja
Voorgesteld wordt om voor € 29,5 miljoen aan krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan
zijn in de meerjarenraming en de begroting verwerkt. Met de exploitatie uitgaven is in de begroting en
meerjarenraming al rekening gehouden door jaarlijks hiervoor € 300.000,- op te nemen.
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AB Voorstel:
- Instemmen met de in de reactienota aangegeven afhandeling van de zienswijzen.
- Vaststellen van het waterbeheerprogramma 2022-2027 conform het ontwerp, met inachtneming van
de in de reactienota aangegeven aanvullingen en aanpassingen.
- Instemmen met de fasering naar de planperiode 2022-2027 van de volgende KRW-maatregelen:
- Hunze - de Branden: 4 km hermeandering en 3 vispassages
- 2 beekbodemverhogingsprojecten in de Drentsche Aa (Zeegserloopje en Taarloose diep)
- 2,5 km natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal
- Vaststellen van de factsheets met doelen en maatregelen van de Kaderrichtlijn Water
- Voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen van het waterbeheerprogramma kredieten beschikbaar
te stellen van in totaal € 29.517.000,-, ten behoeve van:
1. Natuurvriendelijke oevers € 3.200.000,2. Drentsche Aa
€ 5.000.000,3. Oldambtmeer
€ 500.000,4. Hunze
€ 16.625.000,5. Zuidlaardermeer
€ 4.192.000,- Deze kredieten in de vorm van een programmakrediet beschikbaar te stellen, waarbij de in het
voorstel genoemde afspraken in acht worden genomen.
- De kosten van de resterende investeringen via een afzonderlijk bestuursvoorstel aan het algemeen
bestuur voor te leggen.
- Van het beschikbare krediet voor het beheerprogramma 2016-2021 € 5.730.000,- te laten vrijvallen.

Bijlagen: Ja
 Reactienota zienswijzen ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027;
 Ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 (reeds in uw bezit);
 Ontwerp-factsheets Kaderrichtlijn Water 2022-2027 (reeds in uw bezit).
Ter inzage DB: Nee
Onderwerp(en):

Ter inzage AB (iBabs): Nee
Onderwerp(en):


Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:
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Inleiding
Het waterschap heeft de wettelijke taak om de hoofdlijnen van het beleid en beheer vast te leggen in
een waterbeheerprogramma. De afgelopen tijd is gewerkt aan het waterbeheerprogramma 20222027. Het waterbeheerprogramma volgt het beheerprogramma 2016-2021 op.

Inhoud waterbeheerprogramma 2022-2027
Het waterbeheerprogramma geeft inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven
en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en
Ruimtelijke Adaptatie, binnen het nationale Deltaprogramma.
Meer dan in eerdere beheerprogramma’s en –plannen is er aandacht voor (de gevolgen van)
klimaatverandering en maatschappelijke thema’s, zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid,
energietransitie en biodiversiteit.
Dit is het eerste waterbeheerprogramma dat onder de Omgevingswet zal vallen. Hierin staat een
integrale benadering van de omgeving centraal. We geven daarom in dit waterbeheerprogramma ook
weer wat de ruimtelijke consequenties zijn van onze maatregelen. Hiermee maken we inzichtelijk wat
de mogelijke gevolgen zijn van ons handelen op de fysieke leefomgeving.
In het waterbeheerprogramma is een strategische watervisie opgenomen, waarin het
toekomstperspectief wordt geschetst. De doelen, opgaven en maatregelen in het
waterbeheerprogramma dragen bij aan het waarmaken van dit toekomstperspectief. Daarnaast geven
we in het waterbeheerprogramma aan hoe wij ons als waterschap positioneren binnen verschillende
typen vraagstukken en wat dat betekent voor ons handelen.
De ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn meegenomen in het waterbeheerprogramma.

Proces
Bij het opstellen van het waterbeheerprogramma is gebruik gemaakt van de uitkomsten en inzichten
vanuit het project Waterdrager, dat in 2019 is afgerond. Binnen dit project zijn de
klankbordbijeenkomsten en gebiedsbijeenkomsten gehouden, waarin wij in gesprek zijn gegaan met
diverse belangenorganisaties, maatschappelijke partijen en collega-overheden over wat er op ons
afkomt, welke wensen en doelen er zijn en welke maatregelen daarvoor kunnen worden genomen.
Voorafgaand aan de klankbord- en gebiedsbijeenkomsten is door de verschillende afdelingen en
teams binnen het waterschap integraal over deze vragen nagedacht en is geanalyseerd wat de
huidige stand van zaken is met betrekking tot onze doelen, opgaven en maatregelen.
In de eerste helft van 2020 is het voorontwerp-waterbeheerprogramma opgesteld. Op 26 mei 2020
heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorontwerp. Vervolgens is het voorontwerp op 10 juni
2020 in een informerende bestuursbijeenkomst aan het algemeen bestuur gepresenteerd.
In de zomer van 2020 is het voorontwerp-waterbeheerprogramma in een informele consultatieronde
voorgelegd aan de hierboven genoemde organisaties en partijen. Alle binnengekomen reacties zijn
gebundeld in een reactienota. Hierin hebben zijn de reacties beantwoord en is aangegeven of er
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aanleiding was het waterbeheerprogramma te wijzigen. De reactienota is op 15 december 2020
vastgesteld door het dagelijks bestuur. Op 5 januari 2021 is de reactienota besproken met het
algemeen bestuur, in een informerende bestuursbijeenkomst. De voorgestelde wijzigingen zijn
vervolgens doorgevoerd in het ontwerp-waterbeheerprogramma.
Het ontwerp-waterbeheerprogramma (inclusief de KRW-factsheets) heeft daaropvolgend formeel ter
inzage gelegen van 22 maart tot en met 2 mei van dit jaar. In deze periode zijn twintig zienswijzen
ingediend. De zienswijzen zijn opnieuw verwerkt in een reactienota, waarin de zienswijzen zijn
beantwoord en is aangegeven of er aanleiding is het waterbeheerprogramma te wijzigen.
De terinzagelegging van het ontwerp-waterbeheerprogramma startte tegelijk met de terinzagelegging
van het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) door het Rijk. Het NWP lag echter 6
maanden ter inzage. Omdat de reactienota van ons waterbeheerprogramma moet worden afgestemd
op de reactienota van het NWP konden we onze reactienota pas in het najaar van 2021 definitief
maken en nu ter besluitvorming aan u voorleggen.
Op 30 november wordt in een informerende bestuursbijeenkomst aan het algemeen bestuur nader
toelichting gegeven over de KRW.

Reactienota
In de reactienota zijn de twintig ingediende zienswijzen beantwoord en is aangegeven of er aanleiding
is het waterbeheerprogramma te wijzigen. Iedere zienswijze bestaat uit meerdere opmerkingen, die
afzonderlijk zijn beantwoord.
Enkele zienswijzen leiden tot voorstellen voor tekstaanpassingen in het waterbeheerprogramma. Dit
betreft met name de onderwerpen:
Water vasthouden/conserveren; meer aandacht voor dit onderwerp en beter uitleggen dat dit
onze aandacht heeft.
Vaarwegbeheer; duidelijkere toelichting op onze taak- en rolopvatting en
informatievoorziening met betrekking tot waterpeil in relatie tot doorvaarthoogte.
Zuidlaardermeer; uitleg over de KRW-maatregel met betrekking tot luwe zones en de
samenwerking en uitwerking van de maatregelen via het afstemmingsoverleg
Zuidlaardermeer.
Sportvisserij; betere duiding van het recreatieve belang van sportvisserij en de samenwerking
met Sportvisserij Groningen Drenthe.
Bodemdaling; aanpassing van de opbouw en structuur van de paragraaf over bodemdaling
door delfstoffenwinning.
Daarnaast zijn er nog enkele andere opmerkingen gemaakt waarvoor wijzigingsvoorstellen zijn
gemaakt. Kortheidshalve wordt daarvoor naar de bijgevoegde reactienota verwezen.
De opmerkingen uit de zienswijzen die niet hebben geleid tot nieuwe tekstvoorstellen zijn uiteraard wel
voorzien van een reactie.
Naast de zienswijzen zijn er ook vanuit de eigen organisatie wijzigingsvoorstellen gekomen,
bijvoorbeeld voortkomend uit voortschrijdend inzicht, nieuwe (KRW-)meetgegevens, fasering van
enkele KRW-maatregelen of andere ontwikkelingen. Deze wijzigingsvoorstellen zijn apart benoemd,
onderaan de reactienota. Kleine tekstuele aanpassingen zijn niet opgenomen in de reactienota.
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Kaderrichtlijn Water
De ontwerp-factsheets van de Kaderrichtlijn Water hebben samen met het ontwerpwaterbeheerprogramma ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen over een eventuele
aanpassing van de KRW-doelen of de factsheets. Bij de provincies en het Rijk zijn eveneens geen
reacties binnengekomen die leiden tot een aanpassing van de doelen. In december worden de doelen
door de provincies vastgesteld. Er zijn wel door meerdere partijen zorgen uitgesproken over de
mogelijke nadelige gevolgen van de KRW-maatregel gericht op de aanleg van een luwe zone in het
Zuidlaardermeer. Omdat de toename van waterplanten essentieel is voor het halen van de KRWdoelen willen we deze maatregel behouden, maar wel in goed overleg met alle betrokken partijen
concreet uitwerken. We willen in overleg de invulling van deze maatregel bepalen en bespreken welke
beheermaatregelen er eventueel bij horen. Het doel/streefbeeld voor de waterplanten in het
Zuidlaardermeer is al eerder in het voorontwerp naar beneden bijgesteld (van onderwaterplantengroei
in een groot deel van het meer naar onderwaterplantengroei alleen in de ondiepe delen), juist om
rekening te houden met de functie vaarrecreatie.
Het ontwerp-waterbeheerprogramma is daarnaast voor de KRW geactualiseerd met de laatste
meetgegevens van 2020 en met de laatste stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen.
Actualisatie van de toestand met meetgegevens van 2020
Op basis van de meetgegevens van 2020 is te zien dat de biologische kwaliteit verder is toegenomen.
Zes van de zestien waterlichamen voldoen nu aan een goede biologische kwaliteit terwijl dat in 2019
vijf waterlichamen waren. Ook is de biologische kwaliteit van sommige waterlichamen een klasse
vooruitgegaan; meerdere waterlichamen (vooral de kanalen) zitten nu dicht tegen het halen van het
biologisch doel aan. Voor het halen van het doel in de Drentsche Aa en de Hunze is de uitvoering van
de geplande hermeanderingen essentieel. Er is ook nog een doelgat in de biologische kwaliteit van de
meren, vooral het Zuidlaardermeer en het Hondshalstermeer. Ook hier moet eerst nog het effect van
geplande maatregelen worden afgewacht.
De chemische kwaliteit is echter achteruitgegaan. Voor de overschrijdingen van de stoffen geldt dat
als 1 stof niet voldoet aan de norm, dat dan het doel niet wordt gehaald. In 2019 voldeed 18% van de
waterlichamen niet aan de chemische Europese normen, in 2020 voldeed 100% niet. Dit komt doordat
via een landelijke biotamonitoringscampagne is gebleken dat in alle waterlichamen in Nederland de
norm van de gebromeerde vlamvertragers (PBDE) wordt overschreden. Atmosferische depositie en
effluent van RWZI’s zijn de belangrijkste emissiebronnen van deze stof. De verwachting is wel dat de
concentraties in de toekomst zullen dalen vanwege landelijke beperkende maatregelen. Binnen deze
groep stoffen met een Europese norm zijn een aantal stoffen die alomvertegenwoordig zijn, waar het
waterschap geen handelingsperpectief voor heeft. Voor deze groep stoffen zijn er met de EU
afspraken gemaakt.
Daarnaast voldoen al onze waterlichamen niet aan de Nederlandse normen voor de specifiek
verontreinigende stoffen. Hierbij komen in bijna alle waterlichamen overschrijdingen van ammonium,
kobalt en seleen voor. In een aantal waterlichamen komen overschrijdingen van
gewasbeschermingsmiddelen voor. De verwachting is dat door verbeterde analysetechnieken er in de
toekomst van meer stoffen kan worden aangetoond dat ze niet voldoen, waardoor het aantal
overschrijdingen nog gaat toenemen. Meer onderzoek naar de bronnen van deze overschrijdingen
kan nog tot extra maatregelen leiden.
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Er zijn nog een aantal nieuwe stoffen die voorkomen in onze waterlichamen, zoals bijvoorbeeld
medicijnresten en microplastics waarvoor onder de KRW nu nog geen normen gelden. Voor deze
stoffen is langer de tijd om maatregelen te nemen.
Actualisatie van inrichtingsmaatregelen, extra fasering van maatregelen
In de vergadering van het algemeen bestuur van juni 2020 is al besloten om een aantal KRWinrichtingsmaatregelen te faseren naar de komende planperiode (2022-2027). Door vertraging in de
gebiedsprocessen, onder andere door COVID-19, zullen een aantal projecten niet voor december
2021 gereedkomen. Daarom wordt u gevraagd om aanvullend nog de volgende maatregelen te
faseren naar de komende planperiode:
Hunze – de Branden: 4 km hermeandering en 3 vispassages
2 beekbodemverhogingsprojecten in de Drentsche Aa (Zeegserloopje en Taarloose diep)
2,5 km natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal
In de komende planperiode is nog urgent grondverwerving nodig voor de uitvoering van 5 km
hermeandering in de Drentsche Aa, 16,2 km hermeandering in de Hunze en voor inrichting van de
moeraszone Wolfsbarge bij het Zuidlaardermeer. Er worden herhaaldelijk gesprekken gevoerd met de
provincie Drenthe (Hunze en Drentsche Aa) en met de provincie Groningen (Wolfsbarge) waarin de
urgentie en de aanpak van de grondverwerving worden besproken. De urgentie is ook bij de
provincies duidelijk.
Landelijke ex-ante evaluatie
Het Rijk heeft een zogenoemde ex-ante evaluatie laten uitvoeren waarin op basis van
modelberekeningen is onderzocht of Nederland in 2027 de doelen voor de KRW gaat halen,
uitgaande van de geplande maatregelen van de waterschappen en de provincies in combinatie met
het landelijk beleid en de DAW-maatregelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Op basis van deze
modelstudies is de conclusie dat het Rijk de biologische doelen wel gaat halen, de regio niet. Hier zijn
wij het niet mee eens. Wij denken dat het gebruikte model onvoldoende inzicht geeft in het effect van
de maatregelen en schatten op basis van eigen onderzoek en gebiedskennis in dat wij de biologische
doelen wel gaan halen wanneer we alle geplande maatregelen kunnen uitvoeren. De evaluatie geeft
aan dat het 7e Nitraat Actie Programma en de DAW-maatregelen in grote delen van Nederland niet
voldoende zijn om de fosfaat- of stikstofdoelen te gaan halen. Voor ons waterschap verwachten wij
wel de doelen van fosfaat of stikstof te halen. Wat wel overeenkomt met ons beeld is dat deze analyse
aangeeft dat in heel Nederland de grootste opgave ligt in de overschrijdingen van stoffen, waaronder
bijvoorbeeld ammonium, die in 80% van de waterlichamen overschrijdend is. Zij geven aan dat het
zeer wel mogelijk is dat de EU in 2027 Nederland in gebreke gaat stellen en boetes kan gaan uitdelen.
Onze regio heeft aan het Rijk aangegeven waarin onze regio afwijkt van de landelijke conclusies.
Daarnaast is het Rijk gevraagd om nader uit te werken wat gedaan kan worden om in gebreke stelling
te voorkomen en om de verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van stoffen waarvoor de regio
geen handelingsperspectief heeft.
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Financiën
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in het waterbeheerprograma 2022 – 2027 zijn
begroot op € 41,3 miljoen. In bijlage 1 van het waterbeheerprogramma zijn deze kosten
gespecificeerd.
De verdeling tussen investeringsuitgaven en exploitatiekosten voor KRW en overige opgaven is als
volgt:

Investeringskosten
Exploitatiekosten
Totaal:

KRW opgaven
€ 29.767.000,€ 1.077.000,€ 30.844.000,-

Overige opgaven
€ 7.960.000,€ 2.565.000,€ 10.525.000,-

Totaal
€ 37.727.000,€ 3.642.000,€ 41.369.000,-

Dekking van de uitgaven: investeringskosten
Een deel van de investeringskosten is financieel al in onze begroting en meerjarenraming verwerkt.
Dat komt omdat een aantal investeringen een voortzetting is van bestaand beleid, waarvoor door het
algemeen bestuur al krediet beschikbaar is gesteld of afzonderlijk beschikbaar wordt gesteld.
Dat zijn de volgende opgaven:
- Masterplan Kaden
- Meerstad (realisatie berging)
- Uitvoeringsagenda DPRA
- Knelpunten watersystemen
- Totaal:

€ 3.429.000,- (opgave 5.3.1)
€ 480.000,- (opgave 5.4.2)
€ 1.193.000,- (opgave 8.1.2 gedeeltelijk)
€ 1.500.000,- (opgave 8.2.1.3)
€ 6.602.000,-

Voor het oplossen van de knelpunten in de watersystemen (opgave 8.2.1.3.) stelt u jaarlijks bij het
vaststellen van de begroting € 250.000,- als c-investering beschikbaar. Totaal in deze planperiode
daarmee € 1.500.000,-. Voor het masterplan Kaden, Meerstad en de Uitvoeringsagenda DPRA
(Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, onder de naam Stedelijke wateropgaven) zijn al kredieten
beschikbaar gesteld.
Voor het uitvoeren van de investeringen zal daarom afzonderlijk nog voor € 31.125.000,- aan
kredietvoorstellen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
Voorstel programmakrediet
Het is te doen gebruikelijk voor elk afzonderlijk project waarmee een investeringsuitgave is gemoeid
het algemeen bestuur te vragen een krediet beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een
bestuursvoorstel geschreven voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting.
Bij het huidige beheerprogramma 2016 – 2021 hebben we voor het eerst gewerkt met een
programmakrediet voor de KRW-investeringsopgaven.
Dat betekende dat uw algemeen bestuur in één keer een krediet beschikbaar stelde voor alle
beheerprogramma/KRW-investeringen. Het krediet was onderverdeeld in een aantal programma’s. De
redenen om voor deze vorm te kiezen waren:
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-

-

De meeste KRW-opgaven in het beheerprogramma (inrichtingsmaatregelen) vertoonden
onderling grote overeenkomsten. Dit gold met name voor de natuurvriendelijke oevers
(NVO’s), vispassages en de hermeandering-/beekherstel-opgaven.
Het op deze wijze bundelen van diverse maatregelen tot één krediet biedt de mogelijkheid
snel in te spelen op eventuele ontwikkelingen, veranderingen en kansen.

Aan deze werkwijze waren afspraken gekoppeld. Ook is onze accountant gevraagd een review te
geven op de gekozen werkwijze. Jaarlijks werd verantwoording afgelegd via een afzonderlijk
bestuursvoorstel. De ervaringen met dit systeem waren positief.
Door de positieve ervaringen is het voorstel om ook voor de komende waterbeheerprogrammaperiode met een programmakrediet te gaan werken.
Hierbij past het wel om de destijds gemaakte afspraken ook voor de komende periode toe te passen.
Deze afspraken zijn:
- Mee- en tegenvallers zullen binnen het programmakrediet opgevangen moeten worden, een
dreigende overschrijding op het totale programmakrediet zal de gebruikelijke weg via het
dagelijks bestuur (melding) en het algemeen bestuur (mogelijke budgetaanpassing)
doorlopen.
- Mogelijke financiële ruimte binnen een programmakrediet kan niet worden aangewend voor
nieuwe of extra maatregelen. Hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten
verlenen.
- Het schuiven tussen de programmakredieten, om tegenvallers op te vangen, is niet mogelijk.
Ook hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten verlenen.
- Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en de financiële stand van zaken.
Via de planning en control cyclus wordt u – in algemene zin – op de hoogte gehouden van de
voortgang van de diverse inrichtingsmaatregelen. Ook zullen we de jaarlijkse afzonderlijks rapportage
over de voortgang van de programmafinanciering voortzetten.
Van de totale geraamde investeringskosten van € 31.125.000,- stellen wij u voor € 29.517.000,- via
een programmakrediet beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt de volgende kredieten als programmakrediet beschikbaar te stellen:
1. Natuurvriendelijke oevers
€ 3.200.000,2. Drentsche Aa
€ 5.000.000,4. Oldambtmeer
€ 500.000,5. Hunze
€ 16.625.000,6. Zuidlaardermeer
€ 4.192.000,Totaal aan kredieten:
€ 29.517.000,Voor de resterende opgaven (totaal € 1.608.000,-) zullen wij u via afzonderlijke bestuursvoorstellen
voorstellen om kredieten beschikbaar te stellen. Het betreft de volgende opgaven:
- Visveilig maken gemaal Duurswold
€ 250.000,- (opgave 9.10.2)
- Toetsing aan NBW norm/modellering € 500.000,- (opgave 8.2.1.1 en 8.2.1.2)
- Uitvoeringsagenda DPRA
€ 858.000,- (opgave 8.1.2 gedeeltelijk)
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Dekking van de uitgaven: exploitatiekosten
Voor het uitvoeren van de opgenomen opgaven in het waterbeheerprogramma zijn niet alleen
investeringen nodig. Een deel van de uitgaven gaat over onderzoeken, pilots en reguliere
exploitatiekosten. Uitgaven die rechtstreeks in de (meerjaren)begroting opgenomen worden. Totaal is
hiermee € 3.642.000,- gemoeid.
Alle uitgaven zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Zo is voor de vierde
toetsingsronde van de zeedijk (opgave 5.2.1., totaal € 300.000,-) al budget opgenomen in de
meerjarenbegroting. Daarnaast is een aantal reguliere (onderzoek)budgetten aangewezen om
bepaalde waterbeheerprogramma-uitgaven te dekken. Totaal is hiervoor € 312.000,- beschikbaar.
Voor de verkenning/planvorming van het traject Punt van Reide – Duitsland (opgave 5.2.4., totaal €
1.220.000,-) is de HWBP-bestemmingsreserve (Hoogwaterbeschermingsprogramma) beschikbaar. De
lasten van deze uitgaaf zijn hiermee gedekt.
Ten slotte is voor de resterende budgetten € 300.000,- per jaar opgenomen in de begroting 2022 (AB
17 november 2021) en in de meerjarenraming.

Communicatie
Na vaststelling door het dagelijks bestuur worden de indieners van zienswijzen geïnformeerd over de
afhandeling van hun reacties. Tegen de afhandeling van zienswijzen of de vaststelling van het
waterbeheerprogramma is geen beroep mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om in te spreken in de
vergadering van het algemeen bestuur, waarin onderhavig bestuursvoorstel wordt behandeld. De
indieners van zienswijzen worden daarop gewezen bij het toesturen van de reactienota.
Het vastgestelde waterbeheerprogramma, inclusief de KRW-bijlagen, worden op onze internetsite
geplaatst. Provincies, gemeenten en belangenorganisaties die zijn betrokken bij de totstandkoming
van het waterbeheerprogramma worden hiervan op de hoogte gesteld.
Het waterbeheerprogramma 2022-2027 is, na vaststelling, geldig vanaf 1 januari 2022. Op dit moment
wordt gewerkt aan een publieksversie van het waterbeheerprogramma, die ook vanaf januari 2022
beschikbaar zal zijn op internet. Hierover wordt ook richting onze omgeving gecommuniceerd. De
publieksversie is een internetomgeving waarin op laagdrempelige en visuele wijze de belangrijkste
zaken uit het waterbeheerprogramma worden weergegeven. De publieksversie is gericht op het
bereiken van een breed publiek.
Op verzoek van de gemeente Stadskanaal is onlangs een presentatie gegeven over het ontwerpwaterbeheerprogramma, in de raadscommissie van deze gemeente. De gemeente Stadskanaal had
tijdens de periode van terinzagelegging aangegeven geen zienswijze in te dienen. Wel was er binnen
de gemeenteraad behoefte aan een toelichting op het waterbeheerprogramma en hoe dit raakt aan
het werk van de gemeente. De presentatie werd op prijs gesteld.
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Bestuursvoorstel
Voorstel
- Instemmen met de in de reactienota aangegeven afhandeling van de zienswijzen.
- Vaststellen van het waterbeheerprogramma 2022-2027 conform het ontwerp, met inachtneming van
de in de reactienota aangegeven aanvullingen en aanpassingen.
- Instemmen met de fasering naar de planperiode 2022-2027 van de volgende KRW-maatregelen:
- Hunze - de Branden: 4 km hermeandering en 3 vispassages
- 2 beekbodemverhogingsprojecten in de Drentsche Aa (Zeegserloopje en Taarloose diep)
- 2,5 km natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal
- Vaststellen van de factsheets met doelen en maatregelen van de Kaderrichtlijn Water
- Voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen van het waterbeheerprogramma kredieten beschikbaar
te stellen van in totaal € 29.517.000,-, ten behoeve van:
1. Natuurvriendelijke oevers € 3.200.000,2. Drentsche Aa
€ 5.000.000,3. Oldambtmeer
€ 500.000,4. Hunze
€ 16.625.000,5. Zuidlaardermeer
€ 4.192.000,- Deze kredieten in de vorm van een programmakrediet beschikbaar te stellen, waarbij de in het
voorstel genoemde afspraken in acht worden genomen.
- De kosten van de resterende investeringen via een afzonderlijk bestuursvoorstel aan het algemeen
bestuur voor te leggen.
- Van het beschikbare krediet voor het beheerprogramma 2016-2021 € 5.730.000,- te laten vrijvallen.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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