Bijlage 1 bij agendapunt 3A: Beleidsvoorstel omvang waterschapszorg waterschap Drents
Overijsselse Delta.
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 31 oktober 2017

BIJLAGE 1. TOELICHTING ANALYSE VARIANTEN WATERSCHAPSZORG
In deze toelichting is de analyse uitgewerkt van de zes varianten voor waterschapszorg.
De samenvatting (4. Samenvattend overzicht) biedt in één oogopslag een compleet beeld
van de analyse.
Inhoud toelichting:
1. Werkwijze harmonisatie waterschapszorg
2. Beleidsbesluit: zes varianten voor waterschapszorg
3. Analyse kiezen uit zes varianten voor waterschapszorg:
3.1. Impact in het gebied als gevolg van wijzigingen in de lengte van de A- en B-watergangen
3.2. Kosten onderhoud watersysteem
3.3. Analyse in de zes pilotgebieden
3.4. Doelrealisatie wateroverlast NBW voorkomen, GGOR en KRW
3.5. Systeemdoelmatigheid: doelbereik in relatie tot verrichten inspanning
3.6. Eigendom en beheer van watergangen en kunstwerken
3.7. Recreatief medegebruik
3.8. Implementatie inrichting en onderhoud van het watersysteem
3.9. Combinatie B-watergangen en schouwen. Schouw, lust of last?
3.10. Controle en regeldruk
3.11. Klimaatrobuust watersysteem
4. Samenvattend overzicht
1. Werkwijze harmonisatie waterschapszorg
Harmonisatie van de waterschapszorg vraagt van u een aantal belangrijke besluiten:
1. De uitgangspunten die gelden voor de harmonisatie van waterschapszorg (AB).
Deze uitgangspunten hebt u vastgesteld in uw vergadering van maart 2017. Voor de volledigheid
zijn deze uitgangspunten nogmaals opgenomen in Bijlage 4.
2. De beleidskeuze voor een bepaalde variant waterschapszorg (AB).
Dit is een belangrijk besluit omdat hiermee wordt bepaald hoe de legger van het waterschap er in
de toekomst uit gaat zien. Dus hoeveel A-watergangen en hoeveel B-watergangen op de legger
komen te staan.
3. Vaststellen van het implementatietraject (AB).
Na uw beleidsbesluit wordt een draaiboek opgesteld en aan u voorgelegd ter instemming. In het
draaiboek zijn de consequenties voor implementatie van de gekozen variant uitgewerkt, de
fasering van de realisatie, de kosten en de procedure voor de leggerwijziging.
4. Definitieve legger vaststellen (DB).
Het nieuwe beleid voor waterschapszorg vertalen wij in een ontwerp voor de nieuwe legger. Na de
inspraakprocedure worden de ingediende zienswijzen verwerkt in de reactienota. Daarin wordt
ook aangegeven wat het waterschap doet met de ontvangen reacties en wat eventuele
aanpassingen van de ontwerplegger kunnen zijn. De reactienota wordt met een voorstel voor de
definitieve legger ter besluitvorming voorgelegd in het DB.
2. Beleidsbesluit: kiezen uit zes varianten voor waterschapszorg
Bij de keuze van de varianten hebben we gekeken naar de spreiding in de afvoer en de aan- of
afwezigheid van B-watergangen. Dat heeft geresulteerd in drie varianten met een maatgevende afvoer
van respectievelijk 50, 35 en 25 liter voor de A-watergangen en daarbij steeds een variant met en één
zonder schouw. In alle varianten is tevens voorzien in een aanvoer van gemiddeld 5 liter per seconde.
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Specifieke watersysteemdoelen
In het overzicht hierboven is het onderscheid tussen de varianten uitgedrukt in debiet afvoer en
aanvoer. Naast het afvoer- en aanvoercriterium zijn aanvullende criteria van belang voor de
waterschapszorg: ontwatering bebouwing, dagelijks peilbeheer en waterkwaliteit. Deze criteria samen
maken een goed functionerend watersysteem mogelijk en we noemen ze daarom
functionaliteitscriteria. Met behulp van de functionaliteitscriteria zijn de varianten getoetst op specifieke
watersysteemdoelen.
Functionaliteitscriteria:
1. Debiet aan- en afvoer, uitgedrukt in gemiddelde liters water afvoer en aanvoer per seconde.
2. Dagelijks peilbeheer (GGOR):
- Watergangen die van belang zijn voor het afvangen van overtollig kwelwater, op de scheiding
van gebieden met een hoger oppervlaktewaterpeil of een hogere grondwaterstand en
gebieden met een lager oppervlaktewaterpeil of en lagere grondwaterstand;
- Watergangen die in het kader van een project of bij het oplossen van een waterhuishoudkundig knelpunt van belang zijn voor te realiseren GGOR doelstellingen.
3. Extreme (neerslag)situaties (WB21):
- Watergangen die onderdeel zijn van een nood-/calamiteiten-afwateringsysteem en die dus in
extreme situaties van belang zijn voor de afvoer of berging van overtollig water uit een gebied.
4. Waterkwaliteit (KRW):
Watergangen die van belang zijn voor een goede doorstroming of afvoer van (incidentele)
riooloverstorten;
Watergangen die van belang zijn voor een goede doorstroming of afvoer van verontreinigende
stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de directe omgeving. Deze zijn grotendeels al
aangewezen als watergangen wanneer doorspoeling voorzien is.
3. Analyse van de zes varianten
Beoordelingscriteria varianten
In dit voorstel zijn zes varianten uitgewerkt. Deze varianten voorzien allemaal in afvoer en aanvoer
van water, een goed functionerend grond- en oppervlaktewater regiem, een goed gebruik van de
waterbergingsgebieden en een goede waterkwaliteit. We kijken natuurlijk ook naar de afspraken die
zijn gemaakt in de verschillende gebieden.
Voor waterkwaliteit geldt dat in alle varianten de KRW lichamen én watergangen met een belangrijke
functie, bijvoorbeeld als ze gekoppeld zijn aan overstorten, als A-watergangen zijn aangemerkt.
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Om en overzichtelijke vergelijking van de varianten mogelijk te maken hebben we de analyse van de
varianten uitgevoerd aan de hand van de volgende aspecten:
 Doelrealisatie, waarbij het gaat om het realiseren van de doelstellingen voor wateroverlast
NBW, KRW en GGOR.
 Klimaatrobuust watersysteem, een watersysteem dat goed functioneert in wisselende
klimaatomstandigheden.
 Doelmatigheid watersysteem. Meer kilometers watergang leiden tot een betere bediening
van het gebied, er zijn namelijk meer mogelijkheden om water af en aan te voeren. Er is hier
echter een optimum: voorbij dit optimum kun je nóg meer kosten maken om watergangen in te
richten en te onderhouden, maar de bediening van het gebied wordt er niet veel beter van.
 Impact in het gebied als gevolg van mutaties in de lengte van de A- en B-watergangen ten
opzichte van de huidige legger.
 Kosten, éénmalige transitiekosten en structurele onderhoudskosten.
 B-watergangen opnemen op de legger en wel of niet schouwen? De keuze voor Bwatergangen op de legger maakt toezicht mogelijk op het onderhoud dat wordt uitgevoerd
door aanliggende grondeigenaren. De varianten 1, 3 en 5 voorzien niet in schouwsloten, de
varianten 2, 4 en 6 wel.
 Mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Hierbij gaat het om de relatie tussen
waterschapszorg en medegebruik: het waterschap heeft meer regie op medegebruik voor
watergangen en onderhoudspaden die het waterschap zelf in eigendom heeft.
 Analyse 6 pilotgebieden, het beeld in de pilotgebieden.
 Inrichting en onderhoud van het watersysteem: toename of afname van onze
onderhoudsverplichtingen (werk) transitieperiode, huidige afspraken, noodzakelijke
aanpassingen infrastructuur.
 Controle en regeldruk.
 Eigendom en beheer van watergangen en kunstwerken
Kwantitatieve én kwalitatieve analyse
De lengte A- en B-watergangen voor de verschillende varianten hebben we uitgedrukt in kilometers
watergang. De beheerkosten voor de varianten hebben we uitgerekend door het aantal kilometers te
vermenigvuldigen met normkosten voor onderhoud, welke zijn berekend op basis van de begroting
2017.
Naast deze kwantitatieve analyse is de analyse vooral kwalitatief van aard en geeft daarmee een
goede indruk van de verschillen tussen de zes varianten.
Analyse van de varianten
Hieronder volgt per aspect een analyse van de varianten. Een beknopte samenvatting van de analyse
vindt u in de toelichting met het kleurenschema bij onderdeel 4.
3.1. Impact in het gebied als gevolg van wijzigingen in de lengte van de A- en B-watergangen.
Een robuuste indicator voor de gevolgen van de harmonisatie voor de burgers en bedrijven in ons
gebied is de wijziging van het aantal kilometers A- en B-watergangen op de legger.
In de overzichten hieronder zijn de wijzigingen voor de zes varianten vermeld, voor het hele
beheergebied en voor de gebieden van de voormalige waterschappen Reest en Wieden en Groot
Salland. Per gebied is een tabel opgenomen met de bijbehorende diagram.
Op de horizontale as van het diagram staan de varianten 1 t/m 6 en op de verticale as de totale lengte
van de watergangen in kilometers. Voor iedere variant geven de twee blauwe staven links de huidige
en toekomstige lengte aan van de A-watergangen en de groene staven rechts de huidige en
toekomstige lengte van de B-watergangen.
De wijzigingen zijn ook gevisualiseerd op de kaart. Zie de kaarten met wijzigingen die optreden in het
beheergebied voor de zes varianten (A50, A50B10, A35, A35B10, A25, A25B10) in bijlage 3.
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Voor het gehele beheergebied van WDODelta:

Hier zien we dat alle varianten per saldo leiden tot een teruggang van het totale aantal kilometers
watergang in de nieuwe situatie. Bij de meeste varianten neemt zowel de lengte van de A- als de
lengte van de B-watergangen af. Behalve bij de varianten 3 en 5, daar neemt de lengte van de Awatergangen toe.
De cijfers in de tabel zijn het resultaat van hydrologische berekeningen én het beheerdersoordeel. De
beheerders hebben aangegeven welke watergangen op de legger moeten blijven staan omdat ze in
de praktijk van wezenlijk belang zijn voor het waterbeheer, terwijl deze op grond van de berekeningen
zouden vervallen. Het gaat hierbij om specifieke watersysteemdoelen: aanvoer van water, GGOR,
waterkwaliteit, waterberging/NBW.
Watergangen die van belang zijn voor ontwatering en afwatering nabij bebouwing in het landelijk
gebied buiten de bebouwde kom worden in principe aangemerkt als B-watergang. Voor de varianten
1, 3 en 5 zonder B-watergang zijn deze als A-watergang aangemerkt.
Voor het gebied van voormalig waterschap Reest en Wieden:

Ook in het gebied van het voormalige waterschap Reest en Wieden neemt bij alle varianten de totale
lengte van de watergangen (A + B) af. De lengte van B-watergangen neemt overal af en de lengte van
de A-watergangen neemt toe bij de varianten 3, 5 en 6.
Voor het gebied van voormalig waterschap Groot Salland:
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In dit gebied geldt momenteel het 25 liter criterium en neemt de lengte van de A-watergangen bijna
overal af, behalve bij variant 5.
De lengte van de B-watergangen neemt bij alle varianten af. Voor 1, 3 en 5 vallen de B-watergangen
af en voor de overige varianten neemt de lengte af. Hier zit een relatie tussen A en B: naarmate het
afvoercriterium van A groter is, neemt de lengte van de B-watergangen toe.
In het voormalig gebied van Groot Salland wordt niet geschouwd. Herintroductie van de schouw zal in
dit gebied veel impact hebben.
Conclusie:
Voor alle zes varianten leidt harmonisatie van de waterschapszorg tot een afname van het aantal
kilometers watergang op de legger.
Variant zes vertoont ten opzichte van de huidige situatie, de huidige legger, de minste wijzigingen.
3.2. Kosten
Waterschapszorg heeft financiële consequenties. Structurele kosten voor beheer en onderhoud en
incidentele kosten voor inrichting en eventueel voor de overdracht van gronden. De omvang van deze
kosten laat zich, met het oog op de grootte en diversiteit van het beheergebied, alleen benaderen op
hoofdlijnen. Het bepalen van de exacte financiële consequenties op de euro nauwkeurig is mogelijk
wanneer de implementatie van het voorkeursscenario wordt uitgewerkt.
De hoogte van de kosten van de verschillende varianten wordt bepaald door een aantal aspecten:
- De totale lengte van de A-watergangen waarvoor het waterschap het onderhoud verzorgt.
- Gebiedskenmerken, in veengebied wordt bijvoorbeeld vaker gebaggerd dan in zandgebied.
- De keuzes die bij de implementatie van het beleid worden gemaakt ten aanzien van de
inrichting van het systeem en de fasering van de uitvoering.
- De keuzes die bij de implementatie van het beleid worden gemaakt ten aanzien van de
overdracht van gronden. Indien A-watergangen die in eigendom zijn van het waterschap
worden gewijzigd in B-watergangen kan besloten worden de onderliggende grond al dan niet
over te dragen. Overdracht van gronden kan leiden tot hoge overdrachtskosten indien daarbij
veel nieuwe eigenaren betrokken zijn.
- De implementatie van het nieuwe beleid voor Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat. Het
beleid voorziet in een gereedschapskist waaruit bepaalde onderhoudspakketten
samengesteld kunnen worden. De kosten in de toekomst worden dus bepaald door de
combinatie van onderhoudspakket en lengte te onderhouden A-watergangen.
- De kosten voor vergoedingen die aan grondeigenaren worden uitbetaald als gevolg van
onderhoud in A-watergangen dat leidt tot gewasschade of andere schade. Deze kosten
nemen af naarmate de lengte van de A-watergangen afneemt.
De structurele kosten voor onderhoud
De structurele kosten zijn berekend aan de hand van de begroting 2017 (zie Bijlage 1. Onderdeel 3.2.
Kosten). Het gaat hierbij om de volgende kosten met een variabel karakter wat betreft het onderhoud:
- jaarlijks twee tot drie keer maaien en klepelen;
- periodiek baggeren, meestal éénmaal in de tien jaren;
- directe personele kosten voor onderhoud;
- kosten voor het afschrijven en onderhoud van materieel;
- vergoedingen aan derden (schadevergoedingen en kosten afvoer maaisel).
Wanneer we de lengte A-watergangen delen door de kosten voor onderhoud komen we op een
gemiddeld bedrag van € 2.150,-- per kilometer A-watergang per jaar. Voor het schouwen van de Bwatergangen zijn we uitgegaan van € 50,-- normkosten per kilometer B-watergang per jaar.
Het beeld voor de zes varianten ziet er als volgt uit:
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Voor de varianten 3 en 5 worden de onderhoudskosten hoger, voor de varianten 1, 2, 4 en 6 worden
deze lager. De afname voor variant 6 is lager dan die van de overige varianten doordat het verschil
tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie kleiner is: het totaal te onderhouden aantal kilometers
A-watergangen is slechts 100 kilometer minder in de nieuwe situatie.
Transitiekosten: Kosten aanpassing watersysteem aan de nieuwe legger
Deze kosten zijn incidenteel van aard en er zijn geen referentiegetallen beschikbaar om deze op
hoofdlijnen te duiden. Hiervoor is een aantal aspecten benoemd die van invloed zijn op de hoogte van
de kosten.
Voor variant zes worden de kosten bepaald door het wijzigen van circa 500 kilometer B-watergang in
A-watergang. Deze watergangen werden voorheen onderhouden door de aanliggende eigenaar. Het
kan noodzakelijk zijn om maatregelen uit te voeren, zodat onderhoud door het waterschap mogelijk
wordt. De hoogte van de noodzakelijke investeringen wordt berekend aan de hand van een
inventarisatie in het gebied.
Rekenvoorbeeld om een indruk te geven van de jaarlijkse kosten:
Stel dat de kosten voor het aanpassen van 500 kilometer watergang gemiddeld € 2.000,- per kilometer
bedragen, dan bedragen de totale kosten € 1 miljoen. De kapitaallasten (afschrijving en rente) hiervan
bedragen circa € 50.000,- per jaar.
In het draaiboek voor de implementatie wordt aan de hand van een gebiedsinventarisatie nauwkeurig
berekend wat de kosten zijn voor aanpassingen in de watergangen. Dan is duidelijk welke
onderhoudsmethode wordt toegepast, hoeveel kilometer watergang aangepast dient te worden,
waaruit deze aanpassingen bestaan, wanneer ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn.
Naast inrichtingskosten kunnen kosten ontstaan doordat compensatie gegeven dient te worden aan
grondeigenaren in situaties waarin zij grond beschikbaar stellen ten behoeve van profielaanpassing.
In de regel gaat het hierbij om het minder steil maken van het talud zodat machinaal onderhoud door
het waterschap mogelijk is.
Transitiekosten kunnen ook ontstaan door wijziging van A-watergang in B-watergang indien het
waterschap eigenaar van de onderliggende grond is. Indien het waterschap besluit deze gronden niet
te vervreemden ontstaan geen kosten voor overdracht. Indien het waterschap besluit deze gronden te
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vervreemden ontstaan overdrachtskosten die per over te dragen perceel € 1.000,- tot € 2.000,kunnen bedragen (notaris- en kadasterkosten).
Overdracht van deze gronden is niet noodzakelijk, het waterschap kan gewoon eigenaar blijven van
de watergangen waarvoor de onderhoudsplicht bij de aanliggende eigenaren ligt. Indien zich een
natuurlijk moment voordoet, bijvoorbeeld de uitvoering van een landinrichtingsproject of een
inrichtingsproject van het waterschap, kan alsnog besloten worden deze gronden over te dragen. Op
dat moment wisselen veelal meerdere percelen van eigenaar.
3.3. Analyse in de zes pilotgebieden
In maart dit jaar hebt u besloten het beleid voor waterschapszorg uit te werken aan de hand van zes
pilotgebieden. De beoogde methodiek was als volgt:
lengte van de A- en B-watergangen voor de zes varianten berekenen
verkregen gegevens extrapoleren voor het gehele beheergebied
zes varianten voor het systeem van A- en B-watergangen in het gebied op “afvoerenkaarten”
uitwerken en analyseren.
De productie van de afvoerenkaarten is echter voorspoediger verlopen dan verwacht en op dit
moment hebben we deze kaarten voor het gehele gebied kunnen maken. We hebben dus niet vanuit
de pilotgebieden geëxtrapoleerd. De pilotgebieden in dit voorstel zijn hieronder beschreven, ter
illustratie van de analyse en om de gevolgen van de beleidsvarianten in specifieke gebieden in beeld
te brengen.
Pilotgebied Mantinge
Het gebied rondom Mantinge is een hoog gelegen, hellend, vrij afwaterend gebied met een echte
“boomstructuur” in het watergangenstelsel.
Uit de berekeningen blijkt dat bij een afvoercriterium van 50 ltr/sec voor A-watergangen, een deel van
de huidige A-watergangen afgewaardeerd zullen worden tot B- (variant 2) of zelfs overige
watergangen (variant 1). Dit is opvallend aangezien voormalig waterschap Reest en Wieden reeds
sinds lange tijd het afvoercriterium van 50 ltr/sec hanteerde. Echter, deze is nooit gebiedsdekkend
geïmplementeerd geweest. Slechts bij een aantal uitvoeringsprojecten zijn de watergangen opnieuw
getoetst op die norm en daarmee werkelijk geëffectueerd. Vanwege dit gegeven zal er dus ook voor
het noordelijk deel van ons beheergebied bij dit criterium het nodige veranderen. In aanzienlijk
mindere mate zien we dit ook nog bij een afvoercriterium van 25 ltr/sec en tegelijkertijd zien we bij die
varianten (5 en 6) dat een aantal huidige B-watergangen juist opgewaardeerd zal worden naar een Awatergang.
Verder blijkt dat een aantal B-watergangen van de legger af zouden kunnen. Ook dit is opvallend,
aangezien in 2013 in het gehele gebied van voormalig Reest en Wieden nieuw beleid omtrent de Bwatergangen (schouwsloten) is geëffectueerd op basis van dezelfde criteria als die hier nu voorgesteld
worden. De oorzaak hiervan is een iets gewijzigde methodiek en een geharmoniseerde
afvoercoëfficiëntenkaart, ten behoeve van de afvoerberekeningen per watergang.
Pilotgebied Ruinerwold
Ruinerwold is een relatief vlak gebied met langgerekte percelen die haaks op de watergangen
afwateren. In nagenoeg het gehele gebied is wateraanvoer mogelijk.
Voor het pilotgebied van Ruinerwold geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor het pilotgebied
Mantinge.
Pilotgebied polder Gelderingen
Polder Gelderingen is een laaggelegen, vlak, bemalen gebied met veel kwel afkomstig van de
Woldberg en het omliggende boezemsysteem van NW-Overijssel. Het gebied kenmerkt zich door de
watergangen die de hele polder doorsnijden en waarop het grootste deel van de perceelsloten
rechtstreeks afwatert.
Voor het pilotgebied polder Gelderingen geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor het pilotgebied
Mantinge.
Pilotgebied Mastenbroek
Polder Mastenbroek is een laaggelegen, vlak, bemalen gebied met een hoge dichtheid aan
watergangen.
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Uit de berekeningen blijkt dat er bij alle varianten B-watergangen opgewaardeerd zouden moeten
worden tot A-watergangen. Dit is een gevolg van de complexe afwateringsstructuur, waarbij heel veel
watergangen aan de gehanteerde normen kunnen voldoen.
Verder valt in dit gebied op dat, ondanks dat er nog veel B-watergangen over blijven, ook veel
B-watergangen afgewaardeerd worden tot C-watergang (overig water).
Pilotgebied Dalfsen-Nieuwleusen
Het pilotgebied omgeving Dalfsen-Nieuwleusen bestaat uit een relatief vlak gebied met duidelijke
verkavelingspatronen en afwateringstructuren.
Belangrijk aandachtspunt voor dit gebied zijn de gemaakte afspraken rondom de B&O-visie. Uit de
kaarten van het gebied Dalfsen-Nieuwleusen blijkt dat er voor de trajecten waar de B&O-visie van
toepassing is geen status-wijzigingen worden voorzien.
Voor alle varianten geldt dat er relatief veel B-watergangen van de legger verdwijnen. De variant met
50 ltr/sec voor A-watergangen zorgt, zoals verwacht mag worden, voor veel mutaties naar een Bwatergang. Hoewel voormalig waterschap Groot Salland destijds heeft besloten tot het
gebiedsdekkend implementeren van de ‘leggercriteria’ treden ook hier wijzigingen op, wanneer vrijwel
gelijke normen worden toegepast. Dit is het gevolg van een andere berekening van de afvoeren per
watergang en door het hanteren van de oppervlaktenorm in plaats van de directe afvoer als norm.
Hierdoor ontstaan verschillen.
Pilotgebied Wesepe-Heeten
Het pilotgebied Wesepe-Heeten is een vrij afwaterend, hellend gebied met een typische
“boomstructuur” in het afwateringstelsel.
Belangrijk aandachtspunt voor dit gebied zijn de gemaakte afspraken rondom de B&O-visie. Uit de
kaarten van het gebied Wesepe-Heeten blijkt dat er voor enkele deeltrajecten waar de B&O-visie van
toepassing is een status-wijziging wordt voorzien. Bij de varianten met 50 ltr/sec zijn dit er meer dan
de varianten met 25 ltr/sec. De mogelijke consequenties hiervan moeten nog nader bepaald worden.
In dit pilotgebied valt op dat er nagenoeg geen B-watergangen afgewaardeerd worden tot Cwatergang (overig water). Daarnaast worden in dit gebied relatief weinig wijzigingen voorzien tussen
A- en B-watergangen. Ze zijn er wel, maar minder dan in de andere gebieden.
3.4. Doelrealisatie wateroverlast voorkomen, GGOR en KRW
De analyse van watersysteemcriteria hebben we gerelateerd aan de drie hoofddoelstellingen/taken
van het waterschap, te weten: GGOR, WB21 en KRW.
GGOR (dagelijks peilbeheer)
Ter uitvoering van het dagelijks peilbeheer maakt het waterschap gebruik van kunstwerken, kades,
watergangen en schouwsloten. Met die combinatie wordt de ingelanden een bepaald streefpeil (bij de
stuw) of een bepaalde drooglegging aangeboden, gebaseerd op de functie van het gebied (GGOR).
Of die drooglegging ook daadwerkelijk overal bereikt wordt is dus mede afhankelijk van de inrichting,
de profielen en de staat van onderhoud van het oppervlaktewaterstelsel. Wanneer het waterschap
volledige controle wil hebben over het GGOR en verantwoordelijk wil zijn voor de grondwaterstanden
op perceelsniveau dan zullen alle sloten in eigendom moeten zijn of als schouwsloot worden
aangewezen. Dat leidt tot hoge kosten, terwijl het niet noodzakelijk is. Het is namelijk niet alleen het
waterschap dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer, ook de eigenaar/gebruiker zelf is
verantwoordelijk. De vraag is dus wanneer de verantwoordelijkheid van de eigenaar ophoudt en die
van het waterschap begint. Een afspiegeling hiervan is de indeling in A-, B- en C-watergangen. Het
bestuur van het waterschap bepaalt de grens, deze is niet vastgelegd in wetten en verordeningen.
Een belangrijke overweging bij het bepalen van die grens is de vraag waar het waterschap
verantwoordelijk voor wil zijn, wat ze de ingelanden wil bieden, welk serviceniveau en wat ze de
verantwoordelijkheid van de ingelanden zelf vindt.
In de zes varianten voor waterschapszorg verschillen de combinaties van kunstwerken, kades,
watergangen en schouwsloten. In alle zes varianten kan de ingelanden een streefpeil en een
drooglegging aangeboden worden passend bij de functie in het betreffende gebied.
We hebben niet alleen naar de relatie gekeken tussen GGOR en bedieningsgebied. We hebben ook
onderzocht welke watergangen van belang zijn voor de aanvoer van water en voor welke
watergangen specifieke watersysteemdoelen gelden.
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Voorbeeld: een grenssloot tussen een natuurgebied en het omliggende landbouwgebied. In het
natuurgebied wenst men graag een hogere waterstand en in het landbouwgebied een lagere. Om
maatregelen te kunnen nemen die de waterstand van het natuurgebied helpen verhogen is het nodig
dat de watergang op de grens bepaalde afmetingen heeft terwijl gelijktijdig het aangrenzende
landbouwgebied geen last mag ondervinden door hoge kweldruk als gevolg van hoge
grondwaterstanden. De grenssloot dient in dit geval een specifiek GGOR-doel.
WB21 (wateroverlast op basis van NBW-normen).
We hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat wateroverlast optreedt vanuit het
hoofdwatersysteem, dat gedefinieerd is als het totaal van A-watergangen. Deze afspraken zijn
vastgelegd in NBW-normen.
Uitbreiding van het hoofdwatersysteem leidt tot een grotere verantwoordelijkheid voor het waterschap
in het voorkomen van wateroverlast en kan bij een nieuwe toetsing dus leiden tot aanvullende
opgaven. Deze mogelijkheid bestaat bij de varianten drie en vijf.
Anderzijds leidt een afname van de omvang van het hoofdwatersysteem tot minder
verantwoordelijkheid voor het waterschap in het voorkomen van wateroverlast. Een nieuwe toetsing
kan dan leiden tot een minder grote opgave. Dit geldt voor de varianten één, twee, vier en zes.
Daarnaast is onderzocht welke watergangen van belang zijn voor waterberging, hiervoor gelden
specifieke watersysteemdoelen.
Om wateroverlast te voorkomen is in de keur een bepaling opgenomen die het actief dempen van
watergangen verbiedt in gebieden waar het gehele stelsel van watergangen van belang is om het
bergend vermogen in stand te houden.
KRW (waterkwaliteit)
Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is het wenselijk om alle KRW waterlichamen en al het oppervlaktewater
benedenstrooms van elke overstort te beheren. Het waterschap kan dan regie voeren op het uitvoeren
van de KRW maatregelen en het voorkomen van verontreiniging. De locaties van de KRW
waterlichamen en de overstorten zijn op basis van de kaart geselecteerd.
3.5. Doelmatigheid waterschapszorg: doelbereik in relatie tot inspanning
Een belangrijke afweging bij de keuze voor een variant is de doelmatigheid van het watersysteem.
Doelmatigheid is de resultante van het gebied dat wij kunnen bedienen via het watersysteem en de
daarbij behorende kosten. We lichten doelmatigheid toe aan de hand van de volgende grafiek.
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De grafiek geeft de relatie weer tussen de afvoernormen (horizontale as), de lengte van watergangen
(blauwe lijn, verticale as links) én het gebied dat bediend wordt (oranje lijn, verticale as rechts). Dit
biedt inzicht in de relatie tussen de afvoernormen en het percentage van het gebied dat rechtstreeks
wordt bediend als gevolg van onze inspanningen.
Uit deze grafiek is een bepaalde range af te leiden waarbinnen het doelbereik (bedieningsgebied) zich
optimaal verhoudt tot de inspanningen van het waterschap voor wat betreft het beheer en onderhoud
van het watersysteem. Zo kunnen we dus een indruk krijgen van de doelmatigheid van het
watersysteem.
Het maximum percentage “bedieningsgebied” is 100%. Om dat te kunnen bereiken zullen bijna alle
watergangen in beheer moeten zijn van het waterschap. In deze situatie wordt gekozen voor een hele
lage afvoernorm. Aan een zeer lage afvoernorm van bijvoorbeeld 1 liter per seconde, voldoen immers
bijna alle watergangen. De consequentie is dan ook dat het waterschap heel veel watergangen moet
beheren en dat vraagt veel inspanning en hoge beheerkosten.
Het andere uiterste is een hoge afvoernorm kiezen om de benodigde inspanningen en de kosten zo
laag mogelijk te houden. Consequentie hiervan is dat het deel van het gebied dat rechtstreeks
“bediend” wordt aanzienlijk kleiner wordt. De waterschapszorg neemt dan substantieel af.
De grafiek is samengesteld op basis van onderzoek. Uit de grafiek blijkt dat een afvoernorm tussen de
10 l/s en 25 l/s een heel efficiënte norm is, dit komt overeen met varianten 2, 4 en 6: watergangen
vanaf 10 liter op de legger als A- of B-watergang.
Uit de grafiek blijkt dat bij 10 l/s, circa 80% van het gebied bediend kan worden en bij 25 l/s circa 70%.
Andersom geldt dat bij een hoger criterium bijvoorbeeld 50 l/s, het percentage bedieningsgebied
kleiner wordt (circa 60%) en het waterschap zich dus als het ware terugtrekt, maar de totale lengte
aan watergangen verhoudingsgewijs niet heel veel kleiner wordt.
Met de aanvullende criteria, zoals aanvoer, ontwatering bebouwing buitengebied en specifieke
watersysteemcriteria wordt doelgericht het percentage bedieningsgebied nog verder verhoogd.
3.6. Eigendom en beheer van watergangen en kunstwerken
Bij wijzigingen in de legger zijn een aantal situaties mogelijk. We lichten deze toe aan de hand van de
trits Eigendom, Beheer en Onderhoud (EBO).
1. B-watergangen worden A-watergangen.
Ons beleid is dat eigendom niet noodzakelijk is voor taakuitoefening. Het waterschap neemt weliswaar
het onderhoud over, maar het is niet noodzakelijk dat het eigendom overgedragen wordt aan het
waterschap. Hier treden geen wijzigingen op in de eigendomssituatie conform vastgestelde nota
grondbeleid. Alleen waar het gaat om waterstaatkundige objecten (kunstwerken en gemalen) streeft
het waterschap naar eigendom. Deze situatie is voordelig voor de aanliggende eigenaar, voor hem of
haar geldt immers geen onderhoudsverplichting meer.
Waar profielaanpassingen nodig zijn om onderhoud door het waterschap mogelijk te maken verliest de
aanliggende eigenaar grond. De eigenaar dient dan gecompenseerd te worden.
In het draaiboek voor uitvoering van het nieuwe beleid voor waterschapszorg wordt een inventarisatie
gemaakt van de situatie in het gebied en wordt in beeld gebracht welke inrichtingsmaatregelen
noodzakelijk zijn.
2. A-watergangen worden B-watergangen of C-watergangen (gaan van de legger af)
Het beleid hier is dat het waterschap het eigendom afstoot en het ligt voor de hand om deze grond te
vervreemden aan de aanliggende eigenaar. Deze zal echter in de regel niet bereid zijn om hiervoor
geld uit te geven, omdat deze geen toegevoegde waarde ziet, vooral ook omdat hij voortaan
onderhoudsplichtig wordt. In de praktijk zal deze grond dus “om niet” aan de aanliggende eigenaar
worden overgedragen, waarbij het waterschap de overdrachtskosten voor haar rekening neemt. Deze
kosten zijn afhankelijk van het aantal transacties, dat wordt bepaald door het aantal aanliggende
eigenaren.
Het is ook mogelijk de grond niet over te dragen en het waterschap blijft dan eigenaar. Wanneer de
watergang een B-watergang wordt, dan wordt de aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig op basis
van de keur. Wanneer het een C-watergang wordt blijft het waterschap verantwoordelijk voor het
onderhoud.
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Degene die meent schade te lijden als gevolg van de leggerwijzing, bijvoorbeeld omdat hij
onderhoudsplichtig wordt waar eerst het waterschap het onderhoud verzorgde, kan een aanvraag voor
nadeelcompensatie indienen. Over zo’n aanvraag adviseert een onafhankelijke commissie aan het
dagelijks bestuur. Hoewel niet bij voorbaat nadeelcompensatie is uit te sluiten, zijn er goede
argumenten om deze compensatie niet te verlenen: a) aan de leggerwijziging ligt de wens en
noodzaak tot harmonisatie van de legger ten grondslag; b) onderhoudsplichtig zijn is geen
bijzonderheid, heel veel aangelanden zijn dat voor B-watergangen; c) de betreffende aangelanden
hebben jarenlang het voordeel genoten van onderhoud door het waterschap
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een overgangsperiode af te spreken waarbinnen het
waterschap het onderhoud blijft verzorgen.
3. B-watergangen worden C-watergangen (en worden afgevoerd van de legger)
Hier treden geen veranderingen op in de eigendomssituatie. Wel is het (incidenteel) mogelijk dat het
waterschap de onderliggende grond in eigendom heeft. Het waterschap is dan verantwoordelijk voor
het onderhoud.
Conclusie:
Wijzigingen van B-watergangen naar A-watergangen gaan mogelijk gepaard met wijziging in
grondposities. Dit leidt tot overdrachtskosten. Dat doet zich voor bij alle varianten, echter in mindere
mate bij variant zes waar de lengte van de A-watergangen in de huidige en de toekomstige situatie
vrijwel gelijk is.
Het volgende overzicht geeft een beeld van de verschillende situaties die kunnen optreden rond het
eigendom van de grond en de daarbij behorende verplichtingen.
Relatie waterschapszorg en eigendom onderliggende gronden watergangen
Wijziging
Huidige
Gevolgen wijzigingen A B C
eigendomspositie
geen eigendom waterschap

geen overdracht aan derden (conform grondbeleid):
geen kosten
aanliggende eigenaar wordt onderhoudsplichtig

A wordt B

A wordt C

eigendom waterschap

wel overdracht aan derden:
grond wordt om niet overgedragen
kosten voor overdracht, afhankelijk van aantal eigenaren
aanliggende eigenaar wordt onderhoudsplichtig

geen eigendom waterschap

geen gevolgen
geen overdracht aan derden:
waterschap aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheer

eigendom waterschap

wel overdracht aan derden (conform grondbeleid):
grond wordt om niet overgedragen
kosten voor overdracht, afhankelijk van aantal eigenaren

geen eigendom waterschap

geen overdracht aan waterschap (grondbeleid);
geen kosten voor aankopen grond
waterschap verzorgt onderhoud
compensatieregeling van toepassing
schaderegelingen van toepassing

eigendom waterschap

geen gevolgen grondpositie (grondbeleid):
geen kosten aankopen grond
waterschap verzorgt onderhoud
compensatieregeling van toepassing
schaderegelingen van toepassing
waterschap verzorgt in de toekomst onderhoud

geen eigendom waterschap

geen gevolgen
onderhoudsplicht conform keur en legger vervalt

eigendom waterschap

waterschap wordt onderhoudsplichtig o.g.v. civielrecht

B wordt A

B wordt C

geen gevolgen en geen kosten
aanliggende eigenaar wordt onderhoudsplichtig o.g.v. keur en legger

Pagina

12 van 16

3.7. Recreatief medegebruik
Recreatief medegebruik is een beleidsthema dat ook op de harmonisatie agenda staat. In de regel
geldt dat het eigendomsrecht de meeste mogelijkheden geeft voor regie op recreatief medegebruik.
Dus hoe meer watergangen en schouwpaden het waterschap in eigendom heeft, hoe meer het
waterschap recreatief medegebruik kan sturen.
Conclusie: het verschil tussen de variant met de meeste en de minste A-watergangen is ongeveer
1.400 kilometer. Variant 5 voorziet in de meeste kilometers A-watergang en maakt dus de meeste
regie mogelijk op recreatief medegebruik.
3.8. Inrichting en onderhoud van het watersysteem
Wijzigingen in het watersysteem gaan gepaard met inrichtingsmaatregelen en aanpassing van de
onderhoudsplannen. Hoe groter de wijzigingen zijn, hoe meer maatregelen en aanpassingen vereist
zijn en hoe meer tijd dat vraagt. In het draaiboek voor implementatie van de waterschapszorg wordt
nauwgezet uitgewerkt wat de consequenties van het nieuwe beleid zijn voor inrichting en beheer.
Bijlage 2. bevat een overzicht van de consequenties voor beheer en onderhoud.
Conclusie: alle varianten vereisen aanpassingen in de inrichting en het onderhoud van het
watersysteem. Deze nemen toe naarmate de lengte van de A-watergangen en B-watergangen wijzigt.
Meer aanpassingen zijn vereist naarmate de lengte van de A-watergangen toeneemt. In dit opzicht zijn
de gevolgen van de varianten 1, 2, 4 en 6 minder groot.
3.9. De schouw, lust of last?
Bij de besluitvorming over de “schouw” in B-watergangen gaat het om twee besluiten:
1. Het besluit om B-watergangen (schouwsloten) vast te leggen op de legger.
2. Het besluit om een systematische controle (schouw) uit te voeren om te bepalen of in de
B-watergangen het onderhoud goed is uitgevoerd.
Op dit moment staan op de legger voor beide voormalige beheergebieden van de waterschappen
B-watergangen (schouwsloten) vermeld. In het noordelijk deel van het beheergebied wordt jaarlijks
geschouwd, dus gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen het onderhoud goed hebben uitgevoerd. In
het zuidelijk deel van het beheergebied wordt niet periodiek gecontroleerd. Wel worden klachten
behandeld en wordt advies gegeven over het onderhoud.
De combinatie dat B-watergangen wel op de legger zijn opgenomen maar niet worden geschouwd is
vanuit juridische overwegingen niet raadzaam. Het risico bestaat dat het waterschap nalatigheid wordt
verweten. Het leidt ook tot onduidelijke situaties in het gebied. We adviseren u een keuze te maken
voor variant 6, dus met B-watergangen en wat betreft het schouwen consequent te zijn: indien Bwatergangen op de legger staan, dan wordt ook geschouwd.
We hebben de voor- en nadelen van de schouw en ervaringen rond de schouw in beeld gebracht. Dat
geeft een wisselend beeld. De overwegingen al dan niet te schouwen zijn opgenomen in Bijlage 2.
“Aandachtspunten implementatie”.
Conclusie: het actief schouwen van watergangen is een gevolg van de keuze om B-watergangen op
de legger op te nemen.
Relevante overwegingen bij uw keuze voor B-watergangen (en dus schouwen):
- mogelijkheden om de staat van onderhoud in het watersysteem te beïnvloeden;
- mogelijke toename van de kosten voor het onderhoud van de A-watergangen;
- doelmatigheidsoverwegingen bij de inzet van de waterschapsbudgetten in relatie tot de
grootte van het bedieningsgebied;
- de impact in het gebied als gevolg van wijzigingen in de indeling van de A- en B-watergangen.
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Consequent zijn is belangrijk. Wij adviseren u daarom het schouwen, de periodieke controle, van
watergangen voorlopig toe te passen. Afwijkende modellen als “wel schouwsloten op de legger, niet
schouwen” of “servicewatergangen” verdienen geen aanbeveling.
Daarnaast verdient het aanbeveling bij de implementatie van waterschapszorg te onderzoeken hoe de
schouw minder het karakter van controle en toezicht kan krijgen. Dus in het directe contact en in de
correspondentie met de onderhoudsplichtigen meer de nadruk legen op samenwerking, elkaar
informeren en tips uitwisselen.
3.10. Controle en regeldruk
Het gaat hierbij om de vraag wat het waterschap doet in het gebied, wat de ingelanden zelf doen en
waar regelgeving, toezicht en handhaving noodzakelijk is.
De regels voor het watersysteem zijn vermeld in de keur van het waterschap. Daar staat wat wel en
niet mag in het watersysteem waarover het waterschap het beheer heeft en wie het onderhoud
uitvoert.
In de legger is het watersysteem op een overzichtskaart vastgelegd met de ligging van de
watergangen, de daarbij behorende afmetingen en daaraan grenzende gronden.
Het opnemen van B-watergangen op de legger vraagt regelgeving en voorschriften die erop gericht
zijn dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd door de aanliggende grondeigenaren. Het schouwen
van watergangen betekent controle door het waterschap en ook wat aanvullende regels over de wijze
van onderhoud en het tijdstip waarop dit uitgevoerd moet zijn.
Conclusie: Varianten die voorzien in B-watergangen en het schouwen van watergangen vragen meer
regelgeving en controle van het waterschap in vergelijking met varianten die alleen voorzien in Awatergangen.
3.11. Klimaatrobuust watersysteem
Het klimaat verandert, droge en natte perioden duren gemiddeld langer dan voorheen en de intensiteit
van neerslag in natte perioden neemt toe.
Een klimaatrobuust watersysteem maakt het mogelijk doelen in het waterbeheer te realiseren en
functies te bedienen in wisselende klimatologische omstandigheden.
Met een bepaalde combinatie van A- en B-watergangen kunnen we het systeem meer of minder
klimaatbestendig maken. Hierbij geldt in de regel dat een lagere afvoer met een meer gedetailleerd
stelsel van watergangen de klimaatrobuustheid vergroot.
Conclusie: een meer gedetailleerd watersysteem is in de regel beter in staat om de gevolgen van
klimaatveranderingen op te vangen en geldt als “meer robuust”.
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4. Samenvattend overzicht
In het volgende overzicht zijn de uitkomsten van de analyse die hierboven is uitgewerkt weergegeven
met behulp van drie kleuren. Het overzicht is bedoeld om snel een globaal overzicht te krijgen van de
uitkomsten van de analyse van zes varianten die vergeleken worden met de huidige situatie. De
inhoudelijke onderbouwing vindt u hierboven in de toelichting.
In de Deltabijeenkomst van 11 oktober jl. is een eerdere versie van dit overzicht gepresenteerd. Naar
aanleiding van de opmerkingen in deze bijeenkomst is het overzicht nog aangepast en aangevuld. Zo
zijn onder meer de varianten op basis van een kwalitatieve inschatting gerangschikt op volgorde van
gewicht.

Samenvatting analyse varianten waterschapszorg
Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Variant 5

Variant 6

Doelrealisatie WB21,
KRW, GGOR (1)

+

+

+

++

+

+++

Klimaatrobuust (2)

+

+

+

++

+

+++

Systeemdoelmatigheid:
oppervlakte bedienbaar
via A en B (3)

+

++

+

+++

+

++++

Impact in gebied a.g.v.
wijzigingen t.o.v.
huidige legger (4)

+

+

+

++

+

+++

++

++++

+

+++

+

++

+

++

+

++

+

++

++

+

+++

+

++++

+++

+

+

+

++

+

++

++

++++

+

+++

+

++

++++

+

+++

++

++

++

++

+

+

+

+

++

Kosten onderhoud (5)
Combinatie Bwatergangen en
schouwen (6)
Regie op recreatief
medegebruik (veel A) (7)
Analyse in de zes
pilotgebieden (8)
Implementatie inrichting
en onderhoud (9)
Controle en regeldruk
(10)
Eigendom watergangen
en kunstwerken (11)
Beoordeling:

positief

licht positief

minder positief
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Toelichting:
1.Doelrealisatie wateroverlast, KRW en GGOR.
Alle varianten maken het mogelijk de doelen die afgesproken zijn rond wateroverlast NBW, uitvoeren
van de Kaderrichtlijn Water en het grond- en oppervlaktewater regiem te realiseren. In dit opzicht zijn
de varianten niet erg onderscheidend.
2.Klimaatrobuust
Combinatie van A- en B-watergangen en de lengte daarvan in relatie tot klimaatrobuustheid: lagere
maatgevende afvoer met een gedetailleerd stelsel van watergangen vergroot de klimaatrobuustheid.
3.Doelmatigheid: oppervlakte bedienbaar gebied.
Toename van de lengte aan A- en B-watergangen vergroot de mogelijkheden om de afvoer en de
aanvoer van water te sturen. In dit opzicht scoren de varianten 2, 4 en 6 relatief hoger. Meer regie van
het waterschap en meer sturingsmogelijkheden maken het watersysteem robuuster. Het waterschap
beschikt over meer mogelijkheden om maatregelen te nemen in extreme situaties (klimaat) of de
waterkwaliteit te verbeteren.
De aanwezigheid van B-watergangen is ook van invloed op de doelmatigheid: relatief minder Awatergangen vereist, minder kosten voor onderhoud door het waterschap en effectieve inzet van de
waterschapsbudgetten in relatie tot het gebied dat bediend wordt.
4.Impact in het gebied door wijzigingen ten opzichte van de huidige legger.
De wijzigingen ontstaan door toe- of afname van de totale lengte van A- en B-watergangen en
verschuivingen tussen A-, B- en overige watergangen.
Vooral mutaties in de A-watergangen zijn hier van belang. Het gaat immers om het deel van het
watersysteem waar het waterschap het onderhoud uitvoert. Hoe meer A-watergangen op de legger,
hoe meer onderhoud wordt uitgevoerd en betaald door het waterschap. Hier scoren de varianten
zonder schouw relatief beter. Hier is sprake van een substitutie effect: het niet opnemen van Bwatergangen op de legger leidt in de regel tot een toename van de A-watergangen en een toename
van de overige watergangen (C watergangen).
5.Kosten onderhoud.
Kosten worden vooral veroorzaakt door dagelijks onderhoud in de A-watergangen en in beperktere
mate door de kosten van het schouwen. Een afname van A-watergangen leidt dus tot lagere kosten
bij de varianten 1, 2, 4 en 6.
6.Combinatie B-watergangen en schouwen.
Deze combinatie kent zowel voor- als nadelen. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen
(bedieningsgebied) scoort het handhaven van B-watergangen hoger. Het heeft sterke voorkeur dat
handhaven van de B-watergangen ook betekent dat deze ook worden geschouwd.
7.Regie op recreatief medegebruik.
Voor de watergangen en schouwpaden in eigendom van het waterschap, heeft het waterschap meer
mogelijkheden om recreatief medegebruik te beïnvloeden. Bij de varianten 3 en 5 neemt de omvang
van de A-watergangen toe.
8.Analyse in de zes pilotgebieden.
In de pilotgebieden pakken de zes varianten nogal verschillend uit. In de regel leiden hogere
afvoernormen voor de A-watergangen tot grotere wijzigingen. Dat geldt echter niet voor de gebieden in
voormalig Reest en Wieden omdat de hogere afvoernorm van 50 ltr/sec in de praktijk lang niet overal
is geëffectueerd.
9.Implementatie inrichting en onderhoud.
De consequenties voor inrichting en onderhoud hangen samen met wijzigingen ten opzichte van de
huidige situatie. Vooral omzetting van B-watergangen in A-watergangen leidt tot kosten voor
aanpassing in het systeem (herprofilering, aanpassen onderhoudspaden en dergelijke).
Daarnaast moet het onderhoudsregiem worden aangepast.
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10.Controle en regeldruk.
Het bestaan van B-watergangen op de legger impliceert meer regels over het gebruik van het systeem
en het onderhoud. De varianten met B-watergangen leiden tot meer regeldruk en controle op het
onderhoud door het waterschap.
11.Eigendom watergangen en kunstwerken.
Wijzigingen in de lengte van de A-watergangen hebben gevolgen voor de eigendomssituatie,
afhankelijk van de keuzes die het waterschap maakt bij het verwerven of afstoten van grond.
Overal doen zich wijzigingen voor, grootste wijzigingen hier bij de varianten 2, 4 en 5.
Samenvattende conclusie:
Op basis van de analyse hebben de varianten vier en zes de voorkeur voor de waterschapszorg in de
toekomst.
De varianten 1, 3 en 5 voorzien niet in B-watergangen en leiden tot een terugtrekkende beweging van
het waterschap in het beheergebied en tot aanmerkelijke wijzigingen in het watersysteem. Dat
verdient niet de voorkeur gezien de afspraken die zijn gemaakt tijdens het fusieproces.
De varianten met B-watergangen (2, 4 en 6) verschillen enigszins wat betreft het serviceniveau dat
wordt geleverd door het waterschap. Hier geldt: hoe groter het afvoercriterium, hoe lager het
serviceniveau. Bij lagere afvoercriteria biedt het waterschap meer service omdat meer watergangen
worden onderhouden door het waterschap, hier scoort variant zes beter dan variant vier.
Ten opzichte van variant vier biedt variant zes meer service, iets meer A-watergangen die worden
onderhouden door het waterschap. Daarnaast voorziet variant zes in een robuuster systeem wat
betreft het anticiperen op klimaatverandering. Deze variant biedt het waterschap meer mogelijkheden
regie uit te voeren op de afvoer en de aanvoer van water dan variant vier doordat het zelf meer
kilometers watergang onderhoudt.
Dit geldt ook voor regie op de waterkwaliteit: variant zes betekent meer onderhoud door het
waterschap zelf en dus meer mogelijkheden te sturen op vormen van beheer en onderhoud.
Variant zes impliceert relatief weinig wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie en maakt een
vlotte implementatie van de beleidsharmonisatie mogelijk. Het is een reële optie voor een uitvoerbare
en verantwoorde implementatie van het beleid waar het gaat om aanpassing in het systeem en het
beheer en onderhoud van A- en B-watergangen in de toekomst.
Tenslotte biedt variant 6 goede mogelijkheden om maatregelen te nemen voor recreatief medegebruik
in ons beheergebied.

