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OVEREENKOMST 
overdracht beheer en onderhoud hoofdwatergangen 

 
 
 
 
 
Partijen:  
 
De gemeente Steenwijkerland gevestigd te Steenwijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder M. Scheringa, die hiertoe op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 
gemachtigd is door de burgemeester, hierna te noemen: de gemeente  
 
en 
 
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta, gevestigd te Zwolle, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door dagelijks bestuurder heer J.C.G. Wijnen, die hiertoe op grond van 
artikel 95 Waterschapswet gemachtigd is door de voorzitter, met instemming van het dagelijks 
bestuur van het waterschap, hierna te noemen: het waterschap 
 
 
samen te noemen: partners 
 
 
 
Overwegende: 
- dat de Waterwet uitgaat van integraal, doelmatig en samenhangend watersysteembeheer; 
- dat partners beiden taken en verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van stedelijk 

water; 
- dat de gemeente op grond van de Waterwet en de Wet Milieubeheer zorgplichten heeft 

voor respectievelijk de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en 
voor de inzameling en het transport van afvalwater in stedelijk gebied; 

- dat het waterschap op grond van de Waterschapswet en de Waterwet de zorg heeft voor 
het watersysteem, onder meer in het stedelijk gebied;  

- dat partners hun taken en bevoegdheden afstemmen met het oog op een doelmatig en 
samenhangend watersysteembeheer; 

- dat het Algemeen Bestuur van het waterschap op 29 januari 2019 de beleidslijn stedelijk 
water heeft vastgesteld, waarin is beschreven hoe het waterschap invulling en uitvoering 
wil geven aan (de overdracht van) het beheer en onderhoud van stedelijk water; 

- dat de afspraken over de overdracht van beheer en onderhoud van stedelijk water in de 
onderhavige overeenkomst, inclusief bijlagen, formeel worden vastgelegd. 



 3

Verklaren te zijn overeengekomen dat: 
 
Artikel 1:  Definities 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
a. stedelijk water: oppervlaktewaterlichamen (hierna: watergangen), daaronder begrepen de 

ondersteunende waterhuishoudkundige kunstwerken, binnen de bebouwde kom.  
b. (operationeel) beheer: het passieve waterbeheer, daaronder begrepen planvorming, 

regelgeving, vergunningverlening en handhaving; en het actieve waterkwantiteitsbeheer, 
daaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden zoals aanleg, aanpassing, en 
onderhoud van watergangen en ondersteunende kunstwerken, de regulering van het peil, 
de aan- en afvoer en de berging van water. 

c. onderhoud: het (gewoon en buitengewoon) onderhoud, waaronder begrepen het maaien 
van watergangen, het baggeren en op leggerprofiel brengen van watergangen, het 
onderhouden en vervangen van ondersteunende kunstwerken en het verwijderen van 
zwerfafval en kadavers uit het water of van de taluds. 

d. legger: besluit waarin is omschreven waaraan watergangen en kunstwerken naar ligging, 
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen en waarin onderhoudsplichtigen of -
verplichtingen zijn aangewezen. 

e. resterend onderhoud: onderhoud dat noodzakelijk is voor het in goede staat brengen van 
de watergangen en de daarin aanwezige kunstwerken, maar dat (nog) niet is uitgevoerd. 
Daarbij wordt onder ‘in goede staat’ verstaan dat het watersysteem voor wat betreft aan- 
en afvoer en berging van water functioneert. Waterschap en gemeente hebben hiervoor 
als uitgangspunt een diepte van 1,30 m gehanteerd. 

 
 
Artikel 2: Doel van de overeenkomst 
De gemeente draagt het beheer en onderhoud van stedelijk water dat is aangegeven en 
beschreven in de bij deze overeenkomst behorende bijlagen (Watersysteembeschrijvingen) 
over aan het waterschap, onder de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden en met 
inachtneming van de wettelijke zorgplichten van zowel de gemeente als het waterschap. 
 
 
Artikel 3: Overdrachtsdatum  
De overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water vindt plaats met ingang 
van 1 januari 2021. 
 
 
Artikel 4: Beschrijving overdracht beheer en onderhoud stedelijk water 
1. Het waterschap en de gemeente hebben de watergangen waarvan het beheer en 

onderhoud wordt overgenomen, beschreven in Watersysteembeschrijvingen (zie bijlagen); 
daarin is de nieuwe verdeling van beheer- en onderhoudstaken uitgewerkt. De 
Watersysteembeschrijvingen zijn een locatie-specifieke uitwerking van de beleidslijn 
stedelijk water van het waterschap. 

2. Het waterschap plaatst de betreffende watergangen en kunstwerken op de legger. 
3. Voor het goed functioneren van het stedelijk watersysteem, kwantitatief en kwalitatief, 

dient dit systeem in goede staat te zijn. Als er bij de overdracht sprake is van resterend 
onderhoud, is de overdragende beheerder/onderhoudsplichtige verantwoordelijk om het 
watersysteem in goede staat te brengen. Het waterschap en de gemeente hebben 
afgesproken resterend onderhoud te verrekenen door middel van een financiële bijdrage  
Nadere afspraken over resterend onderhoud zijn opgenomen in de 
Watersysteembeschrijvingen.   
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Artikel 5: Financiële afspraken na overdracht 
1. De kosten voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van stedelijk water komen na 

overdracht voor rekening van het waterschap, tenzij andersluidende specifieke afspraken 
daarover zijn opgenomen in deze overeenkomst of de bij deze overeenkomst behorende 
Watersysteembeschrijvingen. 

2. De kosten voor extra voorzieningen die nodig zijn om het onderhoud door het waterschap 
mogelijk te maken, komen voor rekening van het waterschap. 

 
 
Artikel 6: Overige afspraken 
1. De eigendom van de gronden waarop de voorzieningen met een waterstaatkundige functie 

zich bevinden, zoals vermeld in de bijlagen, wordt niet door de gemeente overgedragen 
aan het waterschap. Voor zover de ondergrond van deze voorzieningen in eigendom is 
van de gemeente, wordt zo nodig voor de overdracht een zakelijk recht gevestigd op het 
betreffende perceel waarop de voorziening is gesitueerd, waarbij de eigendom van de 
ondergrond bij de gemeente blijft berusten. Administratieve kosten voor het vestigen van 
het zakelijk recht zijn voor rekening van het waterschap.  

2. Beschoeiing die nu in beheer en onderhoud is bij de gemeente of een derde, blijft in 
beheer en onderhoud van de gemeente respectievelijk de derde. 

3. Onderhoud wordt conform het onderhoudsplan uitgevoerd dat wordt opgesteld op basis 
van de afspraken uit de watersysteembeschrijvingen. Na verloop van tijd wordt het beheer 
en onderhoud van de watergangen geëvalueerd, samen met de gemeente. De evaluatie 
kan leiden tot aanpassing van het onderhoud.  

4. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de goede technische staat van de duikers. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor de doorstroming van de duikers in de watergangen 
die het in onderhoud heeft. Als de doorstroming gehinderd wordt door de  technische staat 
van de duikers, is de gemeente gehouden om op korte termijn deze zodanig te verbeteren 
dat de doorstroming niet langer gehinderd wordt.  

5. De gemeente blijft verantwoordelijk voor verwijderen van zwerfafval. Het waterschap 
draagt zorg voor verwijdering van afval dat de doorstroming hindert of een bedreiging is 
voor de waterkwaliteit in de watergangen die het in onderhoud heeft. 

6. Het waterschap is verantwoordelijk voor het verwijderen van plaagsoorten en kadavers uit 
de watergangen die het in onderhoud heeft. 

7. Het waterschap voert het peilbeheer en is beheerder van de peil- en debiet regulerende 
kunstwerken (stuwen en gemalen) in de hoofdwatergangen. 

 
 
Artikel 7: Vrijwaring 
De gemeente vrijwaart het waterschap gedurende een periode van twintig jaar na de 
datum van overdracht, zoals genoemd in artikel 3, voor aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade met betrekking tot met deze overeenkomst overgedragen stedelijk water en 
bijbehorende voorzieningen, voor zover deze schade is ontstaan als gevolg van een feit dat 
zich voor de overdrachtsdatum heeft voorgedaan en dat aan de gemeente is toe te rekenen. 
 
 
Artikel 8: Geschillen 
1. Als een partij van mening is dat sprake is van een geschil over de uitleg of uitvoering van 

deze overeenkomst, brengt die partij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Het 
geschil wordt daarbij duidelijk omschreven en voorzien van een motivering. 

2. In geval van een geschil zullen partijen ambtelijk, of zo nodig bestuurlijk, overleg voeren 
om het geschil in der minne te beslechten.  

3. Als toepassing van het eerste en tweede lid niet tot een oplossing leidt, kan een partij het 
geschil aan de daartoe bevoegde rechter voorleggen. 
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Artikel 9: Bijlage 
De volgende bijlage maken deel uit van deze overeenkomst:  

1. Watersysteembeschrijving watergangen Steenwijkerland  
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. 6 januari 2021 te Steenwijk 
 
 
Gemeente Steenwijkerland    Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
 
 
 
 
 
M. Scheringa      J.C.G. Wijnen 
Wethouder      Dagelijks bestuurder 


