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1. Aanleiding nieuw beleid en implementatie waterschapszorg

De waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. Een fusie 
tussen waterschappen vraagt harmonisatie van het beleid van de betrokken waterschappen. Dat 
geldt ook voor de criteria, uitgangspunten en methoden die worden gebruikt bij het bepalen van de 
categorieën watergangen op de legger. Indien deze verschillend zijn binnen ons beheergebied is 
sprake van rechtsongelijkheid.
Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 2017 het nieuwe beleid voor waterschapszorg vastgesteld. 
We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie 
van dit nieuwe beleid en de resultaten hiervan zijn verwerkt in dit draaiboek.

Het woord “draaiboek” geeft de indruk dat van minuut tot minuut bepaald wordt welke acties 
uitgevoerd gaan worden. Dat is echter niet de bedoeling van dit draaiboek. Het is ook niet mogelijk 
om nu al heel gedetailleerd het verloop van het implementatieproces te beschrijven. Daarvoor zijn 
de veranderingen en het werkgebied te groot en is op voorhand niet exact te bepalen met welke 
situaties we geconfronteerd gaan worden. 
Het draaiboek geeft in hoofdlijnen aan hoe het implementatieproces gaat verlopen, welke 
uitgangspunten we daarbij hanteren, wat de verwachte kosten zijn, welke inzet van de organisatie 
nodig is en wat uitvoeringsrisico’s zijn.

“Al doende leren” is een belangrijk element in het implementatieproces. Naarmate we meer 
ervaringen opdoen krijgen we een steeds beter beeld over het vervolg. We krijgen meer zicht op 
zaken die het proces kunnen vertragen of versnellen en ook op de maatregelen die we moeten 
nemen om het proces goed te laten verlopen en de daarmee samenhangende kosten.
Deze inzichten worden verwerkt in de plannen van aanpak die gemaakt worden voor de 
deelgebieden waar we de waterschapszorg nog gaan implementeren. 

Het beleid voor waterschapszorg is ontwikkeld voor de watergangen in het gehele beheergebied 
van ons waterschap, dus voor landelijk én stedelijk gebied.
De situatie in het stedelijk gebied is echter niet geheel vergelijkbaar met landelijk gebied waar het 
gaat om gemaakte afspraken, aantal aanliggende eigenaren, beleving van het water, medegebruik, 
verwerken van maaisel en dergelijke.
Het implementatieproces in dit draaiboek hebben we daarom primair ingezet voor het landelijk 
gebied, mede gezien de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken in een groot deel van het stedelijk 
gebied. Deze afspraken én het karakter van het stedelijk water vereisen een specifieke uitwerking 
voor het stedelijk gebied. Maar er zijn ook veel raakvlakken: overleggen met de gemeenten, 
proces en inzet van capaciteit, wisselwerking watersysteem landelijk en stedelijk gebied. Daarom 
heeft het heeft onze voorkeur deze processen zoveel mogelijk gelijktijdig te laten verlopen, waar 
dat niet leidt tot vertragingen. 
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2. Waterschapszorg waterschap Drents Overijsselse Delta

2.1. Wat is waterschapszorg?

Met het beleid voor waterschapszorg wordt bepaald welke watergangen vooral van belang zijn 
voor het goed functioneren van het watersysteem, wie de watergangen binnen het beheergebied 
onderhoudt en voor welke watergangen het waterschap toeziet op het onderhoud dat door derden 
wordt uitgevoerd. 
Wij hebben gekozen voor de categorie indeling in A- en B-watergangen op de legger. Deze 
indeling bepaalt wie het onderhoud van de watergangen verzorgt en of het onderhoud wordt 
gecontroleerd indien dat door derden wordt uitgevoerd.
Waterschapszorg richt zich op de zorg voor het gehele systeem van watergangen en objecten, 
zoals vastgelegd in de legger van het waterschap. Het waterschap heeft daarbij bepaald welke 
watergangen het zelf onderhoudt (A-watergangen) en welke watergangen door de aanliggende 
grondeigenaren worden onderhouden (B-watergangen). Ook heeft het waterschap besloten door 
middel van schouwen te controleren of het onderhoud in de B-watergangen goed is uitgevoerd. 
De watergangen die niet zijn ingedeeld in de categorieën A of B vallen binnen de categorie C. 
Deze C-watergangen zijn nog niet altijd op de legger geregistreerd.

2.2 Categorie indeling legger: criteria specifieke watersysteemdoelen

In deze paragraaf wordt kort geschetst hoe we twee essentiële onderdelen in de implementatie 
van het beleid, dat is vastgesteld in de AB vergadering van oktober 2017, hebben uitgewerkt: de 
nieuwe categorie indeling en de daarbij behorende inrichtingsmaatregelen. 

Criteria voor het afvoeren en aanvoeren van water in een watergang en aanvullende criteria zijn 
van belang voor het invullen van de waterschapszorg. Aanvullende criteria zijn bijvoorbeeld: 
ontwatering bebouwing landelijk gebied, dagelijks peilbeheer en waterkwaliteit. Deze criteria 
samen maken een goed functionerend watersysteem mogelijk en we noemen ze daarom 
functionaliteitscriteria. Met behulp van deze functionaliteitscriteria hebben we de nieuwe categorie 
indeling van de ontwerplegger bepaald.

Functionaliteitscriteria:

1. Maatgevende afvoer en aanvoer.
Belangrijk vertrekpunt voor de categorie indeling is de hoeveelheid water die een watergang 
moet afvoeren of aanvoeren. Criteria hiervoor zijn de volgende:
A-watergang:

 gemiddelde maatgevende afvoer 25 liter per seconde;
 gemiddelde maatgevende aanvoer 5 liter per seconde.

B-watergang: 
 gemiddelde maatgevende afvoer 10-25 liter per seconde;
 gemiddelde maatgevende aanvoer 3 liter per seconde.

Het debiet in één watergang kan op verschillende plaatsen verschillen. Bij het bepalen van de 
juiste categorie gaan we daarom uit van het debiet dat overwegend geldt voor deze watergang. 

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 waterhuis-
houdkundig knelpunt van belang zijn voor te realiseren GGOR doelstellingen.
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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 A-watergangen wanneer doorspoeling voorzien is.

2.3 Het bepalen van de juiste categorie van de watergangen

Met behulp van de functionaliteitscriteria hebben we de leggercategorie van de watergangen 
bepaald. Hierbij hebben we de volgende methode gebruikt:

1. Debieten per watergang bepalen. 
Bepalen van het debiet in de watergang met behulp van digitale kaarten en hydrologische 
berekeningen:
- selectie van te onderzoeken leggerwatergangen op kaart
- bepalen van de stroomrichting van het water
- bepalen van het oppervlak dat afwatert op de watergang
- bepalen van de gebiedscoëfficiënt (gebiedskenmerken zoals grondsoort en helling bepalen 

hoe en hoe snel het water afgevoerd wordt, deze kenmerken kunnen worden uitgedrukt in 
een getal, de gebiedscoëfficiënt)

- debiet = gebiedscoëfficiënt x afwaterend oppervlak
Resultaat: kaarten met de berekende debieten per watergang

2. Beoordeling kaart door gebiedsbeheerders en specialisten.
De debieten kaarten zijn tijdens een aantal sessies beoordeeld door onze gebiedsbeheerders 
en peilbeheerders. Daarbij zijn de overige functionaliteitscriteria gehanteerd: 
- dagelijks peilbeheer
- waterhuishoudkundige knelpunten
- ontwatering gebouwen
- extreme situaties
- waterkwaliteit (KRW waterlichamen, natuurvriendelijke inrichting, overstorten e.d.)
Resultaat: concept ontwerplegger, een voorlopige kaart waarop de watergangen op basis van 
de functionaliteitscriteria zijn ingedeeld in de categorieën A en B. Zie hoofdstuk vijf.
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Selectie van de categorieën A- en B-watergangen in schema:

2.4 Het bepalen van de inrichtingsmaatregelen

De A-watergangen worden onderhouden door het waterschap. Om dat onderhoud mogelijk te 
maken kan het noodzakelijk zijn de inrichting aan te passen. De watergangen moeten immers te 
bereiken zijn met machines van het waterschap en gemaaid kunnen worden.
Met behulp van het hydrologische handboek en de voorkeursvolgorde voor onderhoud hebben de 
gebiedsbeheerders en de onderhoudsmedewerkers geregistreerd welke watergangen op dit 
moment niet voldoen en vervolgens hebben ze aangegeven wat de noodzakelijke 
inrichtingsmaatregelen zijn. Het gaat daarbij om aanpassingen in het profiel van de watergang en 
het realiseren van voorzieningen om onderhoud mogelijk te maken.
Vervolgens is op basis van normbedragen uitgerekend wat de inrichtingskosten zijn. Hierover is 
uitgebreide informatie opgenomen in hoofdstuk zes.
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3. Het schouwen van B-watergangen

2.5 Inleiding

Op 31 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur het nieuwe beleid voor de waterschapszorg 
binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Het beleid maakt duidelijk welke 
watergangen als A- watergang of B-watergang op de legger worden vastgelegd. De A-
watergangen worden onderhouden door het waterschap en de B-watergangen worden 
onderhouden door de eigenaren of gebruikers van de percelen die naast de watergang liggen.
Nieuw in het beleid is dat het waterschap de schouw (lees controle) van B- watergangen, ook wel 
schouwsloten genoemd, gaat toepassen in het gehele waterschap. De afgelopen jaren is alleen in 
het noordelijk gedeelte van het waterschap geschouwd, in het zuidelijk deel werd niet systematisch 
geschouwd.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het waterschap de komende jaren de B-watergangen in het 
waterschap gaat schouwen. 

2.6 Doelstelling en criteria schouwen B-watergangen

Onderhoud van de watergangen is belangrijk, zodat een goede aan- en afvoer van het 
oppervlaktewater plaats kan vinden en het systeem goed functioneert.
De B-watergangen worden onderhouden door de gebruikers of eigenaren van de naastgelegen 
percelen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het maaien van het talud en de 
waterbodem, het uitdiepen van de bodem tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers 
en het schoonmaken van de duikers in de schouwsloten.

In de Keur zijn de onderhoudsplichten als volgt omschreven:

Artikel 2.5 Gewoon onderhoud
1. De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot:
a. het maaien van begroeiingen op de taluds en de bodem die schadelijk zijn voor het functioneren
    van het oppervlaktewaterlichaam;
b. het verwijderen van het maaisel en van afval.
2. De onder het eerste lid vermelde onderhoudsplichtigen zijn tevens verplicht tot het herstellen van 
beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de 
waterhuishoudkundige functies van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.6 Buitengewoon onderhoud
De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot instandhouding daarvan 
overeenkomstig het in de legger ingevolge de wet bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie, 
met dien verstande dat de oppervlaktewaterlichamen wat betreft de bodembreedte minimaal aan de 
leggernorm voor de bodembreedte moeten voldoen.

Artikel 2.7 Onderhoud ondersteunende kunstwerken en werken
De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken en werken dienen de ondersteunende 
kunstwerken en werken die in, op, aan of boven de oppervlaktewaterlichamen zijn aangebracht en die een 
waterhuishoudkundige of mede een waterhuishoudkundige functie hebben, te onderhouden.
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Tijdens de jaarlijkse schouw wordt door kundige waterschappers gecontroleerd of het onderhoud 
in de B-watergangen goed is uitgevoerd. Bij het schouwen van deze watergangen wordt de staat 
van onderhoud beoordeeld op basis van de volgende criteria:

1. Is de watergang voldoende schoon?
Beoordeeld worden:
- de waterbodem;
- het talud;
- eventueel aanwezige duikers, hoeken en bruggen;
- aanwezigheid bomen en struiken en hout dat in de watergang hangt;
- obstakels, drijvend vuil en overige stremmingen.

2. Is de waterbodem op diepte en is het talud in orde?
Gecontroleerd wordt of de waterbodem lager ligt dan de duikers in de watergang en of het 
talud niet ingezakt is. 

2.7 Schouwen: verschillende mogelijkheden

Het visueel schouwen van watergangen kan op verschillende manieren. De mogelijkheid om te 
schouwen vanuit de lucht, met een satelliet, een helikopter of een drone is meerdere malen 
onderzocht en beoordeeld. Het blijkt dat schouwen vanuit de lucht vrij veel nadelen heeft: een 
beperkt zicht, geen zicht op verstopte duikers en watergangen die onder bomen of struiken liggen 
en geluidsoverlast. Daarnaast zijn er veel vergunningen nodig, is de technische uitvoering vrij 
ingewikkeld en zijn grondeigenaren niet altijd gecharmeerd van deze anonieme vorm van controle. 
Toch willen we de mogelijkheid voor digitaal schouwen nader onderzoeken. Daarom starten we de 
pilot “Digitale schouwheer”. Aan de hand van satelliet data willen we informatie over de 
begroeiingsgraad en de staat van onderhoud van het watersysteem bepalen. De techniek is 
inmiddels zover gevorderd dat we op basis van mutatie detectie op luchtfoto’s en satelliet data 
bepalen wat de ontwikkelingen zijn in en rondom het watersysteem, zoals de begroeiingsgraad.
We gaan onderzoeken of we deze informatie kunnen vertalen naar mogelijkheden om het 
schouwproces te ondersteunen.

We hebben ook onderzocht hoe we komen tot een praktische en goedkope oplossing, een schouw 
van hoge kwaliteit tegen relatief weinig kosten. Daarbij willen we op een positieve manier in 
contact zijn met onze ingelanden. Een persoonlijke benadering biedt hiervoor naar ons idee de 
beste mogelijkheden.

De schouw wordt georganiseerd en uitgevoerd door het team Handhaving. Er gaan altijd twee 
collega’s op pad, waarvan minimaal één een ervaren schouwer is. Als er belangstelling is vanuit 
het bestuur of vanuit andere teams om te gaan schouwen bestaat die mogelijkheid. We doen 
hiertoe ieder jaar tijdig een oproep via W-Connect. Alle collega’s worden aan het begin van de 
schouwperiode goed geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten. 
De peilbeheerders spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de onderhoudstoestand in de 
watergangen. Zij kunnen vanuit hun dagelijkse werk de staat van onderhoud goed beoordelen. Ze 
leggen hun waarnemingen vast op de Ipad via de schouwapp en geven wel of geen goedkeuring 
aan het uitgevoerde onderhoud. We hebben zeer goede ervaringen met de schouwapp. Hiermee 
kan in het veld zeer nauwkeurig aangegeven worden waar een schouwgebrek is, bijvoorbeeld een 
verstopte duiker. Bovendien verwachten we dat deze werkzaamheden binnen de beschikbare tijd 
en capaciteit uitgevoerd kunnen worden.
De controle na de eerste schouwdatum en de herschouw zijn minder intensief en kunnen met 
minder collega’s uitgevoerd kunnen worden. Indien het onderhoud ook na de herschouw nog niet 
goed is uitgevoerd wordt de onderhoudsplichtige per brief verzocht het onderhoud alsnog uit te 
voeren. Wanneer dat na een aantal aanschrijvingen nog steeds niet gebeurd is, bestaat de 
mogelijkheid bestuursdwang uit te oefenen. Het waterschap geeft opdracht tot het uitvoeren van 
onderhoud en de kosten hiervan worden verhaald op de onderhoudsplichtige.
In bijlage 1.3. is in het bijgevoegde processchema gedetailleerd weergegeven hoe het schouwen 
wordt uitgevoerd.
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2.8 De legger is vertrekpunt bij het schouwen

Een goede registratie van de B-watergangen op de legger is een belangrijke voorwaarde voor het 
schouwen. De onderhoudsplichtigen kunnen op de website van het waterschap zien in welke 
watergangen ze het onderhoud dienen uit te voeren. Bovendien worden ze ieder jaar geïnformeerd 
over de datum waarop het onderhoud uitgevoerd dient te zijn en wanneer de controle door het 
waterschap wordt uitgevoerd.

2.9 Wanneer jaarlijks onderhoud uitvoeren en schouwen?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het tijdstip waarop gecontroleerd wordt of het onderhoud 
goed is uitgevoerd. Hieronder zijn de drie meest voorkomende mogelijkheden vermeld.

Optie 1: Vanaf 1 augustus schouwen.
Voordelen: Begaanbaarheid, weersomstandigheden, veel tijd voor herstel.
Nadelen: hergroei, gewassen, drukte bij agrariërs, loonwerker en personeel in verband met 
maaiperiode/peilbeheer.

Optie 2: Vanaf 1 november schouwen.
Voordelen: schouwproces juridisch, Wet natuurbeheer, begaanbaarheid percelen, meeste 
gewassen geoogst, weinig hergroei.
Nadelen:  toch nog gewassen, natte periodes.

Optie 3: Vanaf 1 december schouwen.
Voordelen: Alle gewassen geoogst, schouwproces juridisch, geen hergroei, inzet
personeel.
Nadelen: begaanbaarheid, weersomstandigheden nat en mogelijk vorst, tijdstip van 
aanschrijven, kans dat onderhouden schouwsloten niet meer mogelijk is.

Wanneer we de voor- en nadelen van bovenstaande opties afwegen heeft optie 2 de voorkeur. Dat 
betekent dat de schouw vanaf 1 november plaatsvindt.

2.10 Procedure uitvoering, organisatie en verantwoordelijkheden

Er zijn verschillende contactmomenten met de onderhoudsplichtigen van B-watergangen:

1. Aankondiging schouw.
2. Uitvoeren schouw.
3. Aanschrijven met verzoek onderhoud uit te voeren (indien van toepassing).
4. Tweede maal aanschrijven (indien van toepassing): last onder bestuursdwang opleggen om 

het onderhoud uit te voeren. Mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.
5. Bestuursdwang: onderhoud wordt onder bestuursdwang uitgevoerd (indien van 

toepassing), indien het onderhoud na twee maal aanschrijven nog niet is uitgevoerd.

De organisatie van de schouw ligt bij het team handhaving. Dit team is ook verantwoordelijk voor 
het begeleiden en uitvoeren van het gehele proces zoals dat in de procedure is vastgelegd. 
Wanneer een afwijking van de procedure plaats moet vinden, dan is het afdelingshoofd van 
Vergunningen, Toezicht handhaving en Grondzaken gemandateerd om deze wijziging door te 
voeren. Het Dagelijks Bestuur neemt besluiten over afwijkingen met veel impact, bijvoorbeeld het 
uitstellen van de schouw.
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Ieder jaar worden de directie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur geïnformeerd over 
het verloop van de schouw, het aantal schouwgebreken en acties naar aanleiding van deze 
gebreken.
In bijlage 1.3. is het schouwproces uitgewerkt in de vorm van een processchema. 

2.11 Communicatie over de schouw

Communicatie over de schouw is een mooie gelegenheid voor het waterschap om zich positief te 
presenteren in het gebied. Het is belangrijk onze boodschap zorgvuldig en consequent uit te 
werken in onze communicatie uitingen, bijvoorbeeld wanneer we brieven versturen naar onze 
ingelanden.
Er zijn twee typen communicatie in het proces. De algemene communicatie over de implementatie 
van de waterschapszorg, waarvan een onderdeel is het schouwen van de B-watergangen.
Specifieke communicatie over de uitvoering van de schouw verloopt via algemene aankondigingen 
via de website van het waterschap en lokale kranten en via brieven op naam.
We gaan in de brieven informatie opnemen over het belang van goed onderhoud en nodigen de 
onderhoudsplichtigen uit hier een bijdrage aan te leveren. Ten opzichte van het verleden: meer 
nadruk op de inhoud, gezamenlijke opgave en verbondenheid en minder nadruk op de juridische 
aspecten rond het schouwen. 
Een ander verschil met de voorgaande jaren is dat in september een informatieve brief gestuurd 
wordt naar de ingelanden die het jaar ervoor herschouw hebben gehad. Achtergrond van deze 
actie is dat we veelal dezelfde ingelanden hebben die jaarlijks met herschouw worden 
aangeschreven. Hiermee willen we bereiken dat ze zich bewust worden van het belang van het 
tijdig onderhouden van de B-watergangen en het onderhoud uitvoeren voor de schouwdatum.

2.12 Tijdspad invoering (hernieuwde) schouw B watergangen

Watergangen die op de actuele legger staan geregistreerd als B-watergang worden gecontroleerd. 
Op basis van het nieuwe beleid voor waterschapszorg wordt de legger in het gehele gebied 
aangepast. Dit nieuwe legger wordt niet in alle gebieden binnen het waterschap gelijktijdig 
vastgesteld. Nadat de nieuwe legger voor een bepaald deelgebied is vastgesteld en in werking is 
getreden kan in dat deelgebied geschouwd gaan worden op basis van de nieuwe legger en na het 
uitvoeren van inrichtingsmaatregelen.
Zolang de nieuwe legger nog niet in werking is getreden geldt een overgangsperiode. De vraag 
daarbij is hoe om te gaan met het schouwen in het zuidelijk deel van ons gebied. Het is belangrijk 
daarbij te realiseren dat In het gebied van het voormalige waterschap Groot Salland de afgelopen 
jaren niet geschouwd is.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het schouwen in ons gebied gedurende de 
overgangsperiode:

1. Schouwen op basis van de nieuwe legger.
In het noordelijk deel van het gebied schouwen op basis van de legger en in het zuidelijk 
deel van het gebied starten met schouwen nadat de nieuwe legger in het betreffende 
gebied in werking is getreden. 
Dit betekent dat voor een overgangsperiode tussen één tot vier jaren niet geschouwd wordt 
in het zuidelijk deel van het beheergebied. 

2. Geleidelijke overgang naar volledige schouw van de B-watergangen.
In het noordelijk deel van het gebied schouwen op basis van de legger en in het zuidelijk 
deel van het gebied voorlopig de nadruk leggen op communicatie waarin het belang van 
goed onderhoud van de watergangen wordt benadrukt. Daarnaast kunnen ingelanden die 
constateren dat een watergang niet goed onderhouden is en daar overlast van hebben 
hiervan melding doen bij het waterschap.
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Hiermee ligt de verantwoordelijkheid wat meer bij de ingelanden (in lijn met de nieuwe  
Omgevingswet) en het is een mooie manier om in verbinding te zijn met onze burgers en 
bedrijven.

3. Volledige schouw op basis van de actuele legger in het hele beheergebied.
Alle B-watergangen die op de legger staan worden geschouwd. We lopen dus niet vooruit 
op de nieuwe situatie. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde watergangen geschouwd 
gaan worden, terwijl deze op basis van de criteria waterschapszorg binnen enkele jaren 
komen te vervallen als B-watergang. 
Wat betreft de handhaving zijn er een aantal mogelijkheden:
a. Handhaving volgens de gebruikelijke werkwijze.

Bij het constateren van gebreken (staat onderhoud is niet goed) worden brieven 
gestuurd met het verzoek het onderhoud alsnog uit te voeren. Blijkt hieraan na diverse 
aansporingen geen gehoor te zijn gegeven, dan laat het waterschap het onderhoud 
uitvoeren op kosten van de betreffende aangeland. 

b. Handhaving op maat, gebaseerd op de nieuwe legger.
Handhaving volgens de gebruikelijke wijze wordt alléén toegepast waar het gaat om 
watergangen die voldoen aan het maatgevend afvoercriterium van gemiddeld 10 liter 
per seconde. Dat zijn dus de grotere B-watergangen die in de toekomst zeer 
waarschijnlijk B-watergangen blijven.

4. Gedeeltelijke schouw van de B-watergangen op basis van de actuele legger.
In het noordelijk deel van het gebied schouwen op basis van de legger en in het zuidelijk 
deel van het gebied alléén die watergangen schouwen die voldoen aan het maatgevend 
afvoercriterium van gemiddeld 10 liter per seconde, dat zijn dus de grotere watergangen.
Door gedeeltelijk B-watergangen te schouwen voorkomen we dat wordt gestart met het 
schouwen van watergangen, terwijl de onderhoudsplicht daarvan op grond van de legger 
binnen enkele jaren komt te vervallen. 

We hebben gekozen voor optie 3. Dat betekent dat we in 2018 in het gehele beheergebied gaan 
schouwen op basis van actuele legger.
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4. Aanpak implementatie waterschapszorg

2.13 Uitgangspunten implementatie.

Bij de implementatie volgen we twee belangrijke uitgangspunten:

2.13.1 Implementatie in verschillende deelgebieden.

In relatieve zin zijn de categoriewijzigingen van onze leggerwatergangen in het landelijk gebied 
beperkt, ongeveer 1.200 kilometer categorie wijzigingen op de legger (A wordt B: 152 km, A wordt 
C: 72 km, B wordt A: 183 km en B wordt C: 812 km) op een totale lengte van circa 7000 km A- en 
B-watergangen, dat is slechts zo’n 2%. 
Toch zijn de categorie wijziging en de daarmee samenhangende inrichtingswerkzaam-heden een 
grote klus met veel impact in het gebied: het waterschap gaat het onderhoud van ruim 200 km 
watergang overdragen aan derden en gaat bijna 200 km zelf in onderhoud nemen.
Om de implementatie beheersbaar te houden gaan we deze niet in het hele gebied in één keer 
doen. We verdelen het beheergebied in deelgebieden waar we vervolgens aan de slag gaan. 
In gebieden waar inrichtingsprojecten worden voorbereid of uitgevoerd worden de 
leggerwijzigingen en eventuele inrichtingsmaatregelen gelijktijdig uitgevoerd, zodat we in deze 
gebieden niet tweemaal in relatief korte tijd aanpassingen in het watersysteem aanbrengen.
Bij de indeling van de deelgebieden houden we rekening met de volgende aspecten:

- grootte van het gebied
- ontwikkelingen in het gebied
- relatie met lopende WOM projecten of projecten in ontwikkeling
- historie in het gebied
- omvang wijzigingen leggercategorie
- aard en omvang van de inrichtingswerkzaamheden
- aantal betrokken eigenaren en belangenorganisaties
- grenzen inrichtingsprojecten
- stroomgebied
- gemeentegrens
- grens gebiedsbeheerder waterschap
- mate waarin beheer en onderhoud stedelijk gebied een issue is
- ervaringen en geleerde lessen uit voorgaande gebieden en logische indeling.

4.1.2.  Ervaringen benutten.

We hebben overwogen vooraf een indeling te maken met een uitvoeringsplanning en deze te 
communiceren in het gebied. Het lijkt ons echter raadzaam, gezien de onzekerheden en risico’s, 
niet op voorhand een indeling te maken, maar deze te baseren op de ervaringen die we opdoen bij 
de implementatie in en eerste deelgebied.
Toch hebben we in bijlage 1.2. een globale indicatie opgenomen voor vier gebieden van elk circa 
60.000 ha waar we in welke periode verwachten aan de slag te gaan met de implementatie. Nadat 
we ervaringen hebben opgedaan met de implementatie in de eerste deelgebieden kunnen wij 
hierover een nauwkeuriger beeld geven.

We hebben ervoor gekozen te starten in het deelgebied ten zuidwesten van Assen, ten noorden 
van Beilen en Diever. Dit gebied, met een grootte van circa 8.000 hectare, bestaat uit 
landbouwgebieden, natuurgebieden en stedelijk gebied. 
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We beginnen in dit deelgebied met de implementatie en de ervaringen die we opdoen gebruiken 
we voor het nader uitwerken van:

- de verdere indeling van de deelgebieden;
- de communicatie activiteiten;
- de inrichtingsmaatregelen en de kosten daarvan;
- de capaciteitsinzet en de kosten daarvan.

2.14 Stappen implementatie deelgebieden

De figuur hieronder geeft de stappen weer die we doorlopen bij de implementatie van 
waterschapszorg. De stappen twee tot en met zeven zijn steeds van toepassing voor het proces in 
de verschillende deelgebieden. Dit stappen geven de hoofdlijnen weer, waarbinnen we vervolgens 
een gebiedsspecifieke uitwerking maken in de plannen van aanpak. 

Stap 1. Programmaplan
In het najaar van 2018 wordt een programmaplan opgesteld voor de implementatie van het hele 
gebied. Dit plan bevat operationele uitgangspunten, een meer gedetailleerde raming van de 
kosten, de capaciteitsinzet, de uitvoeringsplanning en een kredietvoorstel voor de voorbereiding.

Stap 2. Plan van Aanpak deelgebied
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In het draaiboek staat in grote lijnen beschreven hoe de implementatie verloopt. Het is absoluut 
noodzakelijk dit verder uit te werken in een plan van aanpak.
In dit plan wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

a. Beschrijving en kenmerken deelgebied en leggerwijzigingen.
Voor het gehele gebied zijn de aanpassingen in de legger gecontroleerd door onze 
collega’s die beschikken over veel gebiedskennis. Voordat we communiceren over de 
nieuwe legger voeren we in het veld een laatste check uit van de wijzigingen ten opzichte 
van de huidige legger. 
In dit onderdeel van het plan van aanpak worden de gebiedskenmerken beschreven en 
wijzigingen in de categoriëen watergangen, ten opzichte van de huidige legger.

b. Inrichtingsmaatregelen en kosten inrichting.
Het gaat hier om de inrichtingsmaatregelen die direct het gevolg zijn van mutaties in de 
categorie watergang, A wordt B of C en B wordt A of C.
Om toekomstig onderhoud mogelijk te maken zal het waterschap aanpassingen moeten 
uitvoeren in de watergangen die wijzigen van B naar A. Denk hierbij aan voorzieningen om 
toegang te krijgen tot de watergangen wanneer onderhoud noodzakelijk is of aanpassingen 
in het talud of de bodem van de watergang. Maar ook de watergangen waarvan het 
onderhoud niet meer door het waterschap wordt verzorgd dienen in goede staat te worden 
overgedragen aan de toekomstige onderhoudsplichtige. 
Een globale inventarisatie van de inrichtingsmaatregelen is inmiddels uitgevoerd voor het 
gehele gebied voor de watergangen die wijzigen van B naar A. Voor de watergangen 
waarvan het onderhoud wordt overgedragen aan derden hebben we dit nog niet 
onderzocht. Dit vraagt namelijk overleg met de toekomstige onderhoudsplichtige en dat is 
pas mogelijk na zorgvuldige communicatie over de wijzigingen. 
Het is belangrijk dat we de noodzakelijk geachte inrichtingsmaatregelen nog beter in beeld 
hebben voordat we hierover in het gebied gaan communiceren. We maken daarbij ook een 
meer gedetailleerde raming van de kosten.

c. Gebiedsprocessen.
De gebiedsprocessen draaien steeds om de volgende aspecten:
- Welke categorieën watergangen (A,B,C) gaan wijzigen op basis van het beleid voor 

waterschapszorg en welke formele procedure is hieraan gekoppeld?
- Welke wijzigingen in de onderhoudsverplichtingen vloeien hier uit voort?
- Welke inrichtingsmaatregelen, aanpassingen of onderhoudsmaatregelen vloeien hier uit 

voort, zodat het systeem klaar is voor de toekomst?
- Wat gaan we vertellen over Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat?
- Wat gaan we vertellen over genieten van water?
We verbinden deze onderwerpen aan elkaar als we het gebied ingaan en voorkomen dat 
we op verschillende momenten, mogelijk niet gecoördineerd, boodschappen van het 
waterschap afgeven in het gebied. 
In het plan van aanpak worden deze vijf aspecten uitgewerkt. 

d. Capaciteitsplanning.
Ook voor de inzet van de capaciteit hebben we een eerste raming gemaakt voor het gehele 
gebied. Daarbij hebben we vrij veel aannames gedaan over uit te voeren maatregelen en 
de capaciteit die nodig is om die uit te voeren. Deze globale raming wordt verfijnd voor het 
betreffende deelgebied. Het inzoomen op een kleiner gebied en het concreter maken van 
de toekomstige acties maakt het mogelijk een meer gedetailleerde planning te maken. 

e. Communicatieplan.
De uitgangspunten voor communicatie zijn beschreven in dit draaiboek. In het plan van 
aanpak wordt het communicatieplan voor het betreffende deelgebied uitgewerkt. De 
communicatie activiteiten worden vermeld en er wordt een communicatiekalender gemaakt. 
Zie hoofdstuk acht voor meer informatie over communicatie.
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f. Activiteitenplanning deelgebied.
Overzicht van de activiteiten in de tijd, met begin- en eindtijd en daaraan gekoppeld de 
betrokken actoren. 

g. Risico paragraaf.
In dit onderdeel worden de risico’s voor het deelgebied verder uitgewerkt en worden 
hieraan beheermaatregelen verbonden. 

Stap 3. Het gebied in.
We zijn voornemens om een “informele” ronde uit te voeren in het gebied, vóór de start van de 
formele ronde (stap 3). Tijdens de informele ronde vertellen we wat het waterschap van plan is, 
wat de uitgangspunten zijn en we gaan daarover in gesprek in het gebied. Het gaat hier dus over 
categorie wijzigingen, inrichtingsmaatregelen en onderhoud, ook voor de watergangen die een A- 
watergang blijven. Maar het zal ook gaan ook over Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat en 
Genieten van Water. 
In het onderdeel communicatie zijn in dit draaiboek de hoofdlijnen beschreven hoe we 
communiceren, in het programmaplan en de plannen van aanpak voor de verschillende 
deelgebieden wordt dit verder uitgewerkt. 

Stap 4. Procedure leggerwijziging en projectplan.
We zijn voornemens om de procedure rond de leggerwijziging en het projectplan gelijktijdig te 
starten omdat projectplan en leggerwijziging nauw aan elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat 
zienswijzen voor leggerwijziging en projectplan in dezelfde periode ingediend kunnen worden. 
In de ontwerplegger staat vermeld wat de wijzigingen zijn van de leggercategorieën, dus welke 
watergangen veranderen van A naar B of C en van B naar A of C.
Het projectplan is de wettelijk voorgeschreven planvorm die we hanteren bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van inrichtingsprojecten.  
Voor beide procedures volgen we de gebruikelijke wijze van het waterschap: informatie 
verstrekken, zienswijzen ontvangen, zienswijzen verwerken in reactienota, bestuurlijke 
besluitvorming op basis van de reactienota. 
Het resultaat van deze stap zijn besluiten van het bestuur over de nieuwe legger en het 
projectplan. 

Stap 5. Inrichtingsmaatregelen uitvoeren.
Op basis van de inventarisatie van de inrichtingsmaatregelen zijn eerder, stappen twee en drie, 
gesprekken gevoerd in het gebied over de inrichting. Aan het begin van stap 4. Is duidelijk waar 
welke inrichtingsmaatregelen uitgevoerd gaan worden en kunnen deze daadwerkelijk uitgevoerd 
worden.
Deze inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd door de afdeling Projecten volgens de 
gebruikelijke werkmethoden en procedures. 
Voor de implementatie van de inrichtingsmaatregelen is ook weer intensief overleg noodzakelijk in 
het gebied. 

Stap 6. Resultaten opleveren en legger 
Nadat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd is het beleid voor de waterschapszorg in dit 
gebied uitgevoerd en kan de legger formeel in werking treden. 

Stap 7. Watergangen in onderhoud nemen of onderhoud overdragen
Nadat het deelgebied is ingericht wordt het onderhoud van de watergangen overgedragen. Voor de 
A-watergangen die wijzigen in B of C gaan het onderhoud over naar de aanliggende 
grondgebruiker, voor de B-watergangen die wijzigen in A gaat het waterschap het onderhoud 
uitvoeren. 
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5. Categorie indeling legger waterschap WDODelta.

Op de legger van het waterschap staan de categorieën A- en B- watergangen vermeld in ons 
beheergebied. In hoofdstuk twee is beschreven hoe we deze categorieën bepaald hebben, in dit 
hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven.

2.15 Wijzigingen legger en concept ontwerp legger.

In het overzicht hieronder is de bepaalde lengte van de watergangen weergegeven op twee 
momenten: oktober 2017 (besluit AB waterschapszorg) en juni 2018. We constateren dat het 
aanvullend onderzoek gedurende de laatste maanden zeker heeft geleid tot een beter 
onderbouwde categorie indeling, maar dit heeft niet geleid tot een substantieel andere uitkomst ten 
opzichte van de prognose die is gebruikt ter ondersteuning van de beleidsvorming rond 
waterschapszorg waarover het Algemeen Bestuur in oktober 2017 besluiten heeft genomen. 
Uit het overzicht blijkt dat verschuivingen optreden tussen de categorieën A en B. De lengte van de 
A-watergangen neemt per saldo met 41 kilometer af. Dit is het saldo van 183 kilometer B-
watergangen die verschuiven naar categorie A en 224 kilometer A-watergangen die verschuiven 
naar categorie B of C. 
Een kanttekening bij dit overzicht. Bij het bepalen van de categorieën spelen veel variabelen een 
rol. Naarmate het beleid verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd kunnen we met steeds 
grotere zekerheid op basis van de criteria een categorie indeling maken die recht doet aan de 
eigenschappen van het watersysteem. De categorieën die we op dit moment in beeld hebben 
worden nogmaals geverifieerd voordat de ontwerplegger in de verschillende deelgebieden wordt 
gepubliceerd.

2.16 Kaart categorieën A- en B-watergangen concept ontwerp legger.

De kaart waarop de oude en de nieuwe leggercategorieën zijn vermeld is opgenomen in bijlage 
1.1. en geeft een indruk van de gebieden waar de meeste wijzigingen optreden:

 wijzigingen van A-watergangen in B- of C-watergangen;
o gebied rond Staphorst/Rouveen/Lichtmis

 wijzigingen van B-watergangen in A-watergangen:
o omgeving Nieuwleusen

 wijzigingen van B-watergangen in C-watergangen in:
o de gebieden tussen Kampen, Zwolle, Nieuwleusen en Meppel.

De kaart is niet bedoeld als ontwerplegger. Het is een voorlopige kaart die is gemaakt op basis van 
hydrologische analyses en gebiedsbeoordelingen. De kaart wordt voor ieder deelgebied nogmaals 
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gecontroleerd en aangepast voordat deze als ontwerplegger wordt gepubliceerd, voorafgaand aan 
de formele inspraakprocedure. 

6. Kosten inrichtingsmaatregelen watersysteem

2.17 Waarom inrichtingsmaatregelen?

Een categorie wijziging van een watergang op de legger van het waterschap betekent in de regel 
dat de onderhoudsplicht van een watergang wijzigt. Hier kunnen zich de volgende situaties 
voordoen:

1. De watergang wijzigt van categorie A naar B.
In deze situatie gaat het onderhoud over van het waterschap naar de gebruiker van de 
grond die langs de watergang ligt. Het waterschap zal het onderhoud overdragen en wil dat 
op een correcte manier doen, zodat de nieuwe onderhoudsplichtige geen extra kosten 
hoeft te maken om toekomstig onderhoud goed mogelijk te maken. Dit betekent dat 
mogelijk aanwezige dammen en duikers moeten worden verwijderd of dat baggeren van de 
watergang noodzakelijk is. 

2. De watergang wijzigt van categorie A naar C.
In deze situatie gaat het onderhoud over naar de gebruiker van de grond die langs de 
watergang ligt. Ook hier kan het noodzakelijk zijn maatregelen te nemen die goed 
onderhoud in de toekomst mogelijk maken. 

3. De watergang wijzigt van categorie B naar A.
Hier gaat het waterschap in de toekomst het onderhoud uitvoeren. Dat betekent dat de 
watergang bereikbaar moet zijn voor onderhoudsmachines van het waterschap en dat het 
onderhoud goed uitgevoerd kan worden. 
In het hydrologisch handboek zijn uitgangspunten opgenomen voor de inrichting van een 
watergang. Deze worden toegepast waar watergangen worden aangelegd of aangepast bij 
de uitvoering van inrichtingsprojecten. 

4. De watergang wijzigt van categorie B naar C. 
De onderhoudsplicht in deze situatie wijzigt niet, de gebruiker van de grond die langs de 
watergang ligt blijft onderhoudsplichtig en inrichtingsmaatregelen zijn daarom niet aan de 
orde.

2.18 Vertrekpunten wijzigingen onderhoudsplicht en inrichting.

De kosten voor de aanpassingen van de watergangen worden voor ieder deelgebied in een Plan 
van Aanpak uitgewerkt. Bij het bepalen van de kosten hebben we de volgende vertrekpunten 
bepaald:

1. Onderhoudsinrichting voor watergangen die wijzigen van categorie B naar A. 
De watergangen die van B naar A gaan, worden in de toekomst onderhouden door het 
waterschap. 
In principe hanteren we het hydrologisch handboek en de mogelijkheden uit de “Catalogus 
Onderhoud” voor de onderhoudsinrichting.
De voorkeursvolgorde voor de onderhoudsinrichting is als volgt:
a. tweezijdige breedspoor onderhoudsroute;
b. éénzijdige breedspoor onderhoudsroute waar dat vanuit efficiency overwegingen 

raadzaam is.

2. Werkzaamheden in en rond watergangen die van categorie A naar B of C wijzigen.
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Dammen, duikers, hekken en afrasteringen die zich in A-watergangen bevinden die 
wijzigen in een B- of C-watergang worden door het waterschap niet verwijderd, tenzij de 
nieuwe onderhoudsplichtige daarom verzoekt.

3. Eigendom van grond langs watergangen die wijzigen van A naar B.
De mogelijkheid om deze grond te kopen wordt tijdens de inloopavonden door het 
waterschap aangegeven. 
Koopprijs:
- ondergrond van de watergang om niet;
- eventueel aanwezige grond (onderhoudspad) tegen een marktconforme prijs;
- notaris- en kadasterkosten zijn voor rekening van de koper.

4. Eigendom grond van watergangen die wijzigen van A naar C.
Grond wordt door het waterschap actief aangeboden aan de aanliggende eigenaar. 
Hierover wordt tijdens de inloopavonden door het waterschap gecommuniceerd. 
Koopprijs:
- ondergrond watergang om niet;
- eventueel aanwezige (onderhoudspad) tegen een marktconforme prijs;
- kosten voor notaris en kadaster voor rekening van het waterschap.

5. Eigendom grond van watergangen die wijzigen van B of C naar A.
Deze grond van een bestaande watergang wordt door het waterschap niet aangekocht.

6. Compensatie bieden waar watergangen wijzigen van A of C naar B.
Er wordt geen compensatie of gewenningsbijdrage gegeven indien het waterschap het 
onderhoud niet langer verzorgt en de onderhoudsplicht overgaat naar derden. 

7. Verlies grond door aanpassing talud in nieuwe A-watergangen.
Het kan noodzakelijk zijn dat de hellingshoek van het talud wordt aangepast, zodat 
onderhoud met machines van het waterschap mogelijk wordt. De mogelijkheid bestaat 
hierbij dat een strookje grond langs de watergang wordt weggevijzeld. 
In deze situatie wordt het verlies van de landbouwgrond gecompenseerd door een 
vergoeding op basis van agrarische waarde. 

2.19 Inrichtingsmaatregelen en kosten.

In de AB vergadering van 26 juni 2018 is de begrotingsbrief voor 2019 vastgesteld. 
De inrichtingsmaatregelen die samenhangen met de categorie wijzigingen op de legger worden 
voor het gehele beheergebied ingeschat op € 3 à 6 miljoen. Deze uitgaven worden gedaan vanaf 1 
januari 2019 en de kosten vertalen zich naar kapitaallasten.
De inrichtingskosten die voortvloeien uit het beleid “Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat” zijn 
hierin niet verwerkt.
Naast de kosten voor investeringen vraagt de implementatie veel capaciteitsinzet vanuit de 
organisatie. Het is een omvangrijke operatie, waarbij we in ons gebied van circa 250.000 hectare 
grotere en kleinere inrichtingswerken uitvoeren die verspreid liggen in het hele beheergebied.
Deze kosten van de afdelingen Projectrealisatie, Strategie en Beleid, Onderzoek en Advies, 
Beheer Watersysteem en Dijken en Vergunningverlening en Handhaving worden geactiveerd 
waardoor kapitaalslasten ontstaan.
De inzet van de afdelingen Bestuur en Organisatie en Informatie en Advisering worden gedekt 
vanuit de exploitatie.  
Een eerste inschatting van deze inzet biedt het volgende beeld van de inzet per jaar, voor een 
periode van vier jaren:

- 10.000 directe uren die worden geactiveerd
- 2.000 indirecte uren die worden gedekt vanuit exploitatie.
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In het vierde kwartaal van 2018 worden reeds kosten gemaakt ter voorbereiding van de 
implementatie. Hierover wordt in de bestuursrapportage verantwoording afgelegd.
Op voorhand wordt er van uitgegaan dat de huidige budgetten voor beheer en onderhoud 
toereikend zijn om het nieuwe geharmoniseerde watersysteem te onderhouden. We nemen 
namelijk niet substantieel meer kilometers A-watergang in onderhoud. 
Wel zijn vanaf 2019 incidentele budgetten nodig om de implementatie van de waterschapszorg en 
de overdracht van het onderhoud te ondersteunen (inzet op communicatie, juridische 
ondersteuning en dergelijke).

Er zijn met name keuzes te maken ten aanzien van de implementatietijd (doorlooptijd) en de mate 
waarin wij acceptatie vanuit de omgeving willen krijgen. We richten ons op een 
implementatieperiode die we inschatten op minimaal vier jaar, maar kunnen een betere 
voorspelling doen over deze periode nadat we ervaringen hebben opgedaan bij de implementatie 
in de verschillende deelgebieden.

In de huidige werkwijze wordt, overeenkomstig de uitgesproken wens in de AB-vergadering van 
oktober 2017 tot zorgvuldige communicatie, voorzien in een intensief gebiedsproces met regionale 
bijeenkomsten en veel aandacht voor individuele omstandigheden. De verwachting is dat hierdoor 
een beter draagvlak ontstaat en individuele bezwaren voor een deel in het voortraject kunnen 
worden opgelost. 
Een minder intensief gebiedsproces met, minder bijeenkomsten en minder ruimte voor individuele 
interactie kan tijd en kosten in het voortraject besparen, maar leidt naar verwachting tot meer 
zienswijzen en onrust in de omgeving en tot grotere uitvoeringsrisico’s. 

Voor aanpassingen in het watersysteem die samenhangen met de categorie wijzigingen is over 
een periode van 4 jaar een totaalbedrag van € 3 tot € 6 mln nodig en daarnaast een jaarlijks 
bedrag van 250.000,-- euro voor de implementatiekosten. Inmiddels is één en ander verder 
uitgewerkt en tenderen deze uitwerkingen naar de bovenkant van de bandbreedte. Daarnaast 
vraagt implementatie inzet van vrijwel de gehele organisatie, een deel van deze uren wordt 
geactiveerd en een deel wordt vanuit de exploitatie gedekt.

Het spreekt voor zich dat we bij het opstellen van voorlopige kostenprognoses een aantal 
uitgangspunten en aannames hebben gehanteerd, waardoor deze ramingen onzekerheidsmarges 
bevatten.
Deze hebben vooral betrekking op:

- Uitgangspunten voor de inrichting van watergangen die wij in onderhoud gaan nemen of 
waarvan wij het onderhoud gaan overdragen. Bijvoorbeeld: grond wel/niet aankopen of 
verkopen; inrichting van nieuwe A-watergangen volgens de principes van het hydrologisch 
handboek of niet; aanpassingen in watergangen waarvan het waterschap het onderhoud 
gaat overdragen.  

- Medewerking in het gebied of bezwaren. Bezwaren leiden tot grotere doorlooptijden en 
gaan een grotere tijdinzet vragen vanuit de organisatie, het aantal bezwaren is vooraf 
moeilijk te voorspellen. De aanpak is gericht op het realiseren van draagvlak en het zoveel 
mogelijk voorkomen van bezwaren en zienswijzen. 
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De volgende tabel bevat een meer specifiek beeld van de onzekerheidsmarges rond de 
kostenramingen.
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7. Organisatie implementatie waterschapszorg

2.20 Inleiding

De implementatie is een hele klus en dat vraagt een stevige uitvoeringsorganisatie die een aantal 
jaren in stand blijft. In dit hoofdstuk volgt een korte schets van de voorgestelde 
uitvoeringsorganisatie.

2.21 Verantwoordelijkheden, opdrachtgever en opdrachtnemer

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Portefeuillehouder: H. Pereboom
Plaatsvervanger: H. Oegema

Verantwoordelijkheid directie
Opdrachtgever directie: R. van der Spank.
Plaatsvervanger: E. de Kruijk

Opdrachtnemer/ programmamanager
Programmamanager: J. Schotkamp (afdeling Strategie en Beleid)
De programmamanager “trekt” de implementatie, hij werkt met een IPM team. Hij is het centrale 
aanspreekpunt voor de organisatie en is circa vijf dagen per week beschikbaar.
De programmamanager formuleert een opdracht voor de implementatie, in de vorm van een 
programmaplan, dat wordt geaccordeerd door de opdrachtgever. Dit programmaplan is het 
referentiekader voor de voortgangsgesprekken met de opdrachtgever. 
De programmamanager wordt aangesteld aan het begin van de implementatie en blijft in principe 
in die rol actief tot de waterschapszorg is geïmplementeerd.

2.22 Organisatie implementatie
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Afstemming management in Programma overleg watersysteem (~stuurgroep).
Met de leidinggevenden van de afdelingen Beheer, S&B, Info, V&H, Financiën en Communicatie 
wordt periodiek (aanvankelijk eenmaal per kwartaal) de voortgang van de implementatie 
besproken, worden knelpunten aan de orde gesteld en ontwikkelingen uitgewisseld. Het 
programma overleg functioneert op dat moment als een soort ambtelijke stuurgroep voor de 
implementatie van de waterschapszorg.
De opdrachtgever zit dit overleg voor en de projectmanager verzorgt de inhoudelijke 
bespreekpunten. 

Intern begeleidingsteam
Bestaat uit inhoudelijk deskundigen van de afdelingen Beheer, S&B, Info, V&H, Juridische zaken, 
Financiën en Communicatie en het IPM team (projectmanager, technisch manager, de 
contractmanager en omgevingsmanager).
De kerngroep, onder voorzitterschap van de projectmanager, komt éénmaal per maand bijeen. In 
de kerngroep wordt de voortgang van de implementatie besproken, worden knelpunten aan de 
orde gesteld, ontwikkelingen uitgewisseld en de interactie binnen de organisatie. Het kernteam 
heeft daarmee een belangrijke rol om goede afstemming in de gehele organisatie te verzekeren 
naast het IPM team dat zich meer richt op de uitvoering van het programmaplan. Dat is 
noodzakelijk, bijvoorbeeld om een goede afstemming met nauw verwante onderwerpen als IBOOM 
en genieten van water te verzekeren. 
De projectmanager bereidt samen met het begeleidingsteam het Programma overleg 
watersysteem voor. 

IPM team
De uitvoeringsstructuur volgt de aanpak van het IPM (Integraal Projectmanagement Model) die we 
volgen binnen onze organisatie. Hieronder een korte beschrijving van de kern van het IPM model. 
Meer informatie over de IPM aanpak is vermeld in “IPM handleiding”. Daarin is uitvoerig 
beschreven welke structuur wordt gevolgd en welke rollen worden onderscheiden in het realiseren 
van complexe grote projecten. 
Integraal Projectmanagement is een methode om de in- en externe samenwerking goed te laten 
verlopen. Kenmerkend van deze methode is een integraal projectteam waarbinnen rollen zijn 
gedefinieerd die samenhangen met de verschillende deelprocessen. Iedere rol heeft een eigen 
ondersteunend team. Meestal wordt uitgegaan van een vijf rollenmodel:

Rol Proces Verantwoordelijkheid
Programmamanager kwaliteitsborging draagvlak

afstemming
projectresultaat

Manager projectbeheersing beheeraspecten, waaronder 
risico’s

risico’s identificeren en 
beheersen

Omgevingsmanager relatie met omgeving en 
stakeholders

contact met de omgeving

Technisch manager risicobeheersing techniek en 
organisatie

technische en inhoudelijke 
inbreng in het project

Contractmanager risicobeheersing inkoop, 
opdrachtgever en markt

contracten marktpartijen

De projectmanager is voorzitter van het IPM team, het IPM team komt wekelijks bijeen.
Het IPM team wordt samengesteld aan het begin van de implementatie en blijft in principe in die 
samenstelling actief tot waterschapszorg is geïmplementeerd.
Rond het projectteam worden een aantal werkgroepjes georganiseerd en worden aanvullend een 
aantal organisatorische zaken geregeld.
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Diverse werkgroepjes en teams per deelgebied
De IPM-teamleden stellen waar dat nodig is werkgroepjes samen met medewerkers die van 
belang zijn voor de uitvoering van de rol. Bijvoorbeeld: informatiebijeenkomsten, communicatie in 
het gebied, inrichtingsmaatregelen.
De gebiedsbeheerders vervullen een bijzondere rol bij de implementatie. Zij kunnen signalen uit de 
verschillende gebieden doorgeven aan de projectmanager of de omgevingsmanager en bijstand 
verlenen bij het organiseren van activiteiten in het gebied. 

2.23 Middelen en faciliteiten

Voor de implementatie zijn verschillende middelen en faciliteiten nodig:
- kantoor- en vergaderlocatie in het gebied;
- werkruimte voor het IPM team;
- projectomgeving op de website van WDODelta;
- algemeen telefoonnummer met vaste contactpersoon;
- interactieve kaarten voor de legger / gebied;
- teambuildingsactiviteiten IMP team en kernteam.

2.24 Betrokkenheid afdelingen

In het overzicht hieronder is voor de verschillende fasen en activiteiten gedurende het 
implementatieproces aangegeven welke afdelingen van het waterschap een bijdrage leveren. Het 
overzicht maakt duidelijk dat vrijwel de gehele organisatie berokken is bij de implementatie en dat 
dit een flinke inzet van capaciteit vraagt. In het Plan van Aanpak dat voor ieder deelgebied wordt 
gemaakt wordt een planning opgenomen van de capaciteitsinzet, in uren en in de tijd. 
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2.25 Programmatische uitvoering

De implementatie van waterschapszorg zal in de vorm van een programma worden georganiseerd. 
Dit verzekert dat de verschillende activiteiten die worden uitgevoerd samenhangend kunnen 
worden aangestuurd. Dit vraagt om aanpassingen in de legger, de inrichting, eigendommen, 
onderhoud en beheer, medegebruik en de begroting.

De implementatie kent een grote complexiteit met veel aspecten en onzekerheden, bijvoorbeeld 
over:

- de tijdsduur van de implementatie;
- inrichtingskosten;
- samenhang met andere onderwerpen IBOOM, genieten van water;
- impact voor het waterschap, betrokkenheid van vele collega’s;
- benutten van ervaringen die we hebben opgedaan;
- draagvlak en externe belanghebbenden;
- mate van participatie en wijze waarop het waterschap werkt in het gebied.
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8. Communicatie waterschapszorg

2.26 Communicatie

Communicatie is een sleutelfactor voor goede implementatie van de waterschapszorg. Het 
Algemeen Bestuur heeft het belang uitgesproken van een goede interactie in het gebied en zoveel 
mogelijk een persoonlijke benadering.

Interactie in de communicatie over de beleidsharmonisatie is noodzakelijk om het nieuwe beleid 
goed te kunnen uitleggen, wensen van eigenaren en pachters te kennen, draagvlak te verkrijgen 
en lokaal tot invoering te kunnen overgaan. Daar komt bij dat WDODelta ‘excellente 
dienstverlening’ nastreeft. Het illustreren en visualiseren van situaties ter plekke verduidelijken, 
evenals laagdrempelig kaartmateriaal, de consequenties van implementatie. Daarom is het 
voornemen om dit in de communicatie een belangrijke plaats te geven.

Gezien het belang van goede communicatie heeft het bestuur een aantal uitgangspunten 
geformuleerd voor de communicatie rondom waterschapszorg, IBOOM en medegebruik van 
oppervlaktewater of grond van het waterschap:

 één keer het gebied in, activiteiten bundelen
 persoonlijke communicatie.

Daarnaast wil het waterschap eenduidig communiceren. Dat wil zeggen dat bestuurders en 
medewerkers van het waterschap goed kunnen uitleggen waar de implementatie over gaat en naar 
de juiste informatiekanalen kunnen verwijzen. Interne communicatie is daarom een wezenlijk 
onderdeel van de implementatie. 

De doelgroepen voor communicatie zijn breed samengesteld. We kiezen verschillende 
communicatiekanalen om hen te bereiken. 
Een korte opsomming levert intern het volgende op; projectgroep beleidsharmonisatie, bestuur, 
projectleiders, teamleiders, medewerkers beheer en onderhoud, gebiedscoördinatoren, 
relatiebeheerders en het klantencontactcentrum.
Extern gaat het om betrokken inwoners/aangelanden, medeoverheden, natuurorganisaties en 
landschapsbeheerders, belangenverenigingen/organisaties, recreatienetwerken, organisaties voor 
gebiedspromotie.

Wat willen we bereiken met communicatie over de implementatie?
 Dat betrokkenen (eigenaren en pachters) geïnformeerd zijn over het (nieuwe) beleid.
 Dat betrokkenen worden geïnformeerd op een passende, eigentijdse manier.
 Dat betrokkenen weten wat de veranderingen voor hen inhouden.
 Dat betrokkenen weten wat er van hun verwacht wordt en wat ze van het waterschap kunnen 

verwachten. 
 Dat betrokkenen weten dat ze voor vragen terecht kunnen bij het waterschap en bij wie ze 

moeten zijn.
 Dat het waterschap zich profileert als dienstverlenende organisatie die ook in dit soms lastige 

proces ‘in verbinding met eigenaren en pachters’ is.

Als de implementatie in een deelgebied is afgerond gaat de communicatie over beheer en 
onderhoud een volgende fase in en wordt deze door het waterschap ook eigentijds ingevuld. 
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2.27 Kernboodschap

 “Het waterschap Drents Overijsselse Delta kiest voor een robuust watersysteem.”

Het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de zorg voor het oppervlaktewater anders invullen. 
De aanleiding hiervoor zijn verschillen in de waterschapszorg, het onderhoud van de watergangen 
en medegebruik in de gebieden van de fusiewaterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. 
Een heel belangrijk aspect daarbij is de ontwikkeling van het klimaat en het doel om wateroverlast 
en watertekorten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is per 1 januari 2016 ontstaan door een fusie. In de 
beide fusiewaterschappen Reest en Wieden en Groot Salland werd ‘de zorg voor water’ 
verschillend ingevuld. Het waterschapsbestuur heeft inmiddels nieuw beleid vastgesteld. 

Wie onderhoudt de watergang?
De nieuwe invulling van de zorg voor water heeft gevolgen voor eigenaren en pachters van grond 
langs watergangen, zoals sloten en kanalen. Het waterschapsbestuur heeft besloten dat het 
waterschap watergangen die gemiddeld meer dan 25 liter water per seconde afvoeren, zelf 
onderhoudt. Dit zijn de grotere watergangen die als zogenaamde “A-watergangen” zijn vastgelegd 
op de legger, dat is de kaart met de watergangen en de naastgelegen percelen. Kleinere 
watergangen met een gemiddelde afvoer van 10 tot 25 liter, de “B-watergangen” worden 
onderhouden door de eigenaren en pachters van de grond die naast de watergang ligt. 

Onderhouden en samen inrichten van de A-watergangen.
Het onderhoud van watergangen kan op verschillende locaties in het gebied veranderen. Het is 
soms nodig om een watergang opnieuw in te richten en het onderhoud aan te passen. 
Bijvoorbeeld om de waterkwaliteit te verbeteren, wateroverlast of watertekort te voorkomen of 
andere, zoals bedrijfsmatige knelpunten op te lossen. Bij het maken van nieuwe 
onderhoudsplannen houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met de wensen van de 
eigenaren en pachters. Uiteraard is een goed functionerende waterhuishouding ter plaatse een 
noodzakelijk startpunt voor het overleg. De uitgangspunten van het nieuwe onderhoud van het 
waterschap zijn vermeld in de “Catalogus onderhoud”. Belangstellenden kunnen deze raadplegen 
via de website van het waterschap. Daarnaast is deze beschikbaar tijdens de informatie avonden 
en de inloop avonden.

Andere gevolgen.
De mogelijkheden voor maaiselverwerking kunnen veranderen. Tijdens de informatie avonden 
gaan eigenaren en pachters met het waterschap in gesprek over het huidige beheer en onderhoud 
van A watergangen. In gezamenlijkheid wordt bepaald of er aanpassingen nodig zijn. Wijzigingen 
in het beheer en onderhoud moeten passen binnen de kaders van IBOOM en de verdere 
uitwerking in de “Catalogus onderhoud”. 
Het tijdstip van maaien kan soms in overleg worden bepaald. Tijdens de informatie-avonden kunt u 
kennismaken met onze nieuwe aanpak voor onderhoud van de watergangen “Inrichting, Beheer en 
Onderhoud op Maat”.

Controleren van B-watergangen.
Het waterschapsbestuur heeft besloten ieder jaar te “schouwen”, dus te controleren of het 
onderhoud goed is uitgevoerd in de B-watergangen. Dit schouwen is belangrijk omdat het een 
waarborg biedt dat het water goed wordt aangevoerd of afgevoerd, zodat geen wateroverlast 
optreedt en voldoende water beschikbaar is.
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Genieten van water.
Het waterschapsbestuur vindt het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het belang van het 
waterbeheer en de mooie kanten die daaraan verbonden zijn. Genieten van het water willen wij 
mogelijk maken op en langs het water, voor zover dit samengaat met onze waterbeheertaak. 
Daarom stelt  het waterschap eigendommen (dijken, onderhoudspaden en wateren) waar mogelijk 
open voor wandelen, ongemotoriseerd varen en schaatsen. Initiatieven van bewoners en 
ondernemers, zoals wandelroutes of het uitzetten van schaatstochten in de winter zijn uiteraard 
welkom en bespreekbaar.

Regionale invulling.
De regionale invulling van de waterschapszorg gaat begin 2019 geleidelijk van start. We 
organiseren informatiebijeenkomsten waar de lokale veranderingen worden besproken, wat 
voorgestelde wijzigingen zijn in de legger en welke inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. 
Op de legger is de afmeting van een watergang vastgelegd en is aangegeven wie het onderhoud 
verzorgt. Belanghebbenden kunnen reageren en hun mening geven over het voornemen van het 
waterschap. 
Daarna wordt de legger ter inzage gelegd zodat wensen en eventuele bezwaren ook formeel aan 
het bestuur van het waterschap kunnen worden voorgelegd. Na het bestuursbesluit treedt de 
legger in werking en kunnen maatregelen per gebied worden uitgevoerd.

Planning.
De planning van de informatiebijeenkomsten volgt het implementatieproces in de verschillende 
gebieden en wordt verder per gebied uitgewerkt in het Plan van Aanpak.

Persoonlijk contact.
In gebieden waar klachten over het beheer en onderhoud bekend zijn, of waar het waterschap al 
concrete projecten uitvoert, zoeken medewerkers van het waterschap eerder contact met 
eigenaren en pachters. Het waterschapsbestuur vindt persoonlijk contact belangrijk en daarom 
wordt communicatie zoveel mogelijk persoonlijk gericht, zeker waar de implementatie directe 
gevolgen heeft voor de betrokkenen. Communicatie instrumenten hierbij zijn: persoonlijke brieven, 
inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken, pers- en onlineberichtgeving, persoonlijk contact via 
waterschapmedewerkers in de buitendienst en een telefonische informatielijn. Ook adviseert het 
waterschap desgevraagd inwoners die zelf het onderhoud van B-watergangen gaan organiseren.

Kernboodschappen per situatie voor eigenaren en pachters langs watergangen:
die categorie A 
blijven

Voor deze watergangen blijft het waterschap het onderhoud doen.

die veranderen van 
A naar B

Eigenaren langs deze watergangen moeten in de toekomst zelf het 
onderhoud gaan verzorgen. 

die veranderen van 
B naar A

Voor eigenaren van grond langs deze watergangen geldt dat zij het 
onderhoud niet meer zelf hoeven te doen, het waterschap neemt het 
onderhoud over.

die veranderen van 
A naar C

Deze situatie komt nauwelijks voor. Mocht dit toch het geval zijn, dan 
verzorgt de eigenaar langs de watergang het onderhoud in de toekomst. 
Het waterschap controleert niet of het onderhoud goed is uitgevoerd.

die B blijven Voor deze watergangen geldt dat de grondgebruikers langs de 
watergang zelf het onderhoud blijven verzorgen.

die van B naar C 
gaan

De eigenaren langs deze watergangen blijven het onderhoud 
verzorgen. Het waterschap controleert niet of het onderhoud goed is 
uitgevoerd.

alle watergangen Voor eigenaren en pachters die zelf hun watergangen moeten 
onderhouden organiseert het waterschap ‘workshops’ om adviezen te 
geven hoe het onderhoud het beste kan worden aangepakt. Ook kan 
hierover informatie worden ingewonnen via de website van het 
waterschap en u kunt het informatienummer “Goed beheer van de 
watergangen” bellen.
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2.28 Wanneer communiceren? Wat communiceren?

We hebben de communicatie activiteiten georganiseerd rond een aantal markante momenten in 
het implementatieproces. Dat zijn de volgende:

 Draaiboek bestuurlijke behandeling juli 2018.
 Schouw 2018.
 Algemene informatie over waterschapszorg, IBOOM en medegebruik.
 We gaan niet in één keer in het hele gebied de waterschapszorg implementeren. Ons 

beheergebied wordt vanuit praktische overwegingen ingedeeld in een aantal deelgebieden 
en vervolgens verloopt de implementatie in ieder deelgebied via een aantal stappen (zie 
figuur paragraaf 4.2. stappen 2 tot en met 7).

 Gebiedsgesprekken legger en gebiedsplan.
 Formele procedure legger en gebiedsplan.
 Voorbereiden en uitvoeren inrichtingsmaatregelen.
 Legger in werking en waterschapszorg operationeel.

Hieronder zijn steeds de kernboodschap en de communicatie activiteiten uitgewerkt.

Draaiboek juli 2018
Algemene kernboodschap
Wat gaat er veranderen?

- Eenduidige uitgangspunten waterbeheer in het hele gebied
- Verschuivingen categorie indeling legger A, B, C
- Aanpassingen inrichting watersysteem
- Wat doen wij, wat doet u?

Waarom deze veranderingen?
- Harmoniseren waterbeheer in hele gebied noodzakelijk
- Ontwikkelingen klimaat, systeem moet klaar zijn voor de toekomst

Wat betekent dit voor u?
- Onderhoud A-watergangen
- Onderhoud B-watergangen
- Onderhoud C-watergangen
- Inrichting van de watergangen

Activiteiten
1. Persbericht
2. Informatie op de website + concept ontwerp legger
3. Interview(s) bestuurder
4. Vraag en antwoord lijst waterschapszorg, IBOOM en genieten van water
5. Informerende mail via relatiebeheerders

Schouwen
Kernboodschap
Algemene kernboodschap.
Belang van goed onderhoud watergangen voor beschikbaarheid van water en om situaties met 
wateroverlast te voorkomen. “Wij doen dat samen met u: onderhoud A-watergangen, 
onderhoud B-watergangen en controle onderhoud.”
Activiteiten

1. Brieven opstellen en versturen naar de grondeigenaren
2. Persbericht start najaarsschouw
3. Informatie met kaart op de website van WDODelta
4. Informatienummer telefoon inrichten
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Informatie waterschapszorg, IBOOM en genieten van water (gebied 1)
Kernboodschap

- Algemene kernboodschap
- Voornemen besluit leggerwijziging
- Voornemen besluit gebiedsplan

Activiteiten
1. Persbericht
2. Agrarische nieuwsbrief
3. App projectinformatie deelgebied
4. Website actualiseren met algemene informatie en digitale kaarten
5. Catalogus IBOOM publieksversie
6. Grondgebruikers persoonlijk aanschrijven indien categoriewijziging optreedt
7. Informatie avond
8. Inloopmogelijkheden
9. Informatienummer telefonisch inrichten

Gebiedsgesprekken legger en gebiedsplan (gebied 1)
Kernboodschap

- Algemene kernboodschap
- Wijzigingen categorieën legger en inrichting watergangen.

Activiteiten
1. Keukentafelgesprekken
2. Gebiedsapp
3. Website periodiek actualiseren
4. Nieuwsbrief projectinformatie
5. Informatienummer telefoon

Formele procedure legger en gebiedsplan (gebied 1)
Kernboodschap

- Algemene kernboodschap
- Wijziging categorieën en inrichting watergangen
- Formele procedure (start, publicaties, zienswijzen indienen, informatie e.d.)

Activiteiten
1. Informatie in lokale bladen / persbericht
2. Website actualiseren
3. Publicatie op overheid.nl
4. Nieuwsbrief projectinformatie
5. Deel belanghebbenden gericht aanschrijven
6. Inloopmogelijkheden
7. Verzamelen zienswijzen, reactienota en reacties versturen

Voorbereiden en uitvoeren inrichtingsmaatregelen (gebied 1)
Kernboodschap

- Algemene kernboodschap
- Voortgang specifieke projectinformatie

Activiteiten
1. Contacten met betrokkenen over uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen
2. Nieuwsbrief projectinformatie
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 Legger in werking en waterschapszorg operationeel (gebied 1)
Kernboodschap

- Algemene kernboodschap
- Legger in werking en watersysteem in gebruik conform waterschapszorg

Activiteiten
1. Formeel besluit publiceren
2. Start communicatie onderhoud op maat en genieten van water

(Publicatie / interview in lokale krant, vakblad en agrarische nieuwsbrief)

34



9. Risico paragraaf

2.29 Risico’s implementatie waterschapszorg

Met behulp van het implementatieproces, gebiedskennis en ervaringen hebben een aantal 
collega’s tijdens een risicosessie een inventarisatie gemaakt van de risico’s die implementatie van 
de waterschapszorg meebrengt en mogelijke beheermaatregelen om nadelige gevolgen van deze 
risico’s te voorkomen of te beperken. 
We hebben vier categorieën risico’s gesignaleerd die van belang zijn bij een succesvolle 
implementatie van de waterschapszorg:

a. Risico dat er niet voldoende draagvlak is voor de categorie wijziging op de legger en het 
meewerken aan uitvoering van de daarmee samenhangende inrichtingsmaatregelen. 
Hierdoor zal de implementatie mogelijk langer gaan duren. 

b. Risico dat de kosten voor de implementatie hoger worden dan verwacht.
c. Risico dat de ambtelijke organisatie niet op het juiste moment voldoende capaciteit kan 

leveren om het implementatieproces te begeleiden en de inrichtingsmaatregelen uit te 
voeren.

d. Risico dat gedurende de implementatie van waterschapszorg de scope groter wordt of dat 
vertragingen optreden omdat extra activiteiten ontplooid moeten worden voor de uitvoering 
van andere beleidsinitiatieven zoals beheer en onderhoud stedelijk gebied en IBOOM.

In de volgende paragraaf zijn de risico’s verder uitgewerkt in een tabel, waarbij ook de 
beheermaatregelen zijn vermeld.
Het is belangrijk dat de risico tabel voortdurend wordt geactualiseerd, dat is een taak van de risico 
manager die deel uitmaakt van het IPM team. 

2.30 Risico tabel

Risico Oorzaak Gevolg Beheermaatregel
Financieel Hogere 

kosten dan 
geraamd.

Meer/duurdere maatregelen dan 
ingeschat.
Onjuiste kengetallen/uitgangspunten
Achterstallig onderhoud (nieuwe 
schouwsloten niet geinvantariseerd).

Hogere 
kapitaallasten.
Imago
Kosten achteraf.
Ontevreden 
bestuur.

Kwaliteitsuitgangspunten helder 
hebben.
Presentatie van het voorstel.
Juiste doorrekening en check.

Onderhoud 
wordt 
duurder.

Geen ruimte voor onderhoud/of geen 
medewerking t.b.v. onderhoud 
(breedspoor/smalspoorgebeid)

Geen 
uniformiteit.
Handmatig 
onderhoud.
Geen efficiënt 
onderhoud 
mogelijk.

Aansluiten bij huidig onderhoudsplan.
Opnemen in onderhoudsplan.
Compensatie gebruik grond.

Draagvlak Geen intern 
draagvlak.

Geen duidelijk plan van aanpak. Onrust intern.
Geen eenduidig 
beeld.

Zorg voor de inloopbijeenkomst voor 
juiste afhandeling van vragen (ook 
telefonisch).
Eenduidige communicatie.
Actualiseren Q en A lijst.
Bijeenkomst met alle intern betrokken 
afdelingen en management (en 
regelmatig blijven betrekken).
Inrichten site op intranet.

Geen 
draagvlak in 
(deel) 
gebied.

Niet consequent handelen directie en 
bestuur (ander bestuur).
Komt geen eindbesluit over 
onderhoudsinrichting -> waterschap 
laat gebied kiezen.

Weerstand van 
mensen in het 
gebied.
Vertraging 
programma.

Zorg voor de inloopbijeenkomst voor 
juiste afhandeling van vragen (ook 
telefonisch).
Eenduidige communicatie.
Actualiseren Q en A lijst.
Bijeenkomst met alle intern betrokken 

35



afdelingen en management (en 
regelmatig blijven betrekken).
Inrichten site op intranet.
Doel scherp hebben.
Juridisch kader ontwikkelen 
(doordenken wat je als waterschap 
wilt/kunt/mag).

Vergt veel 
tijd en 
overleg.

Grote consequenties voor 
eigenaren/gebruikers in het gebied.

Veel interne uren
Mensen willen 
niet meewerken.

Voldoende capaciteit inplannen.
Besluit nemen hoe we met het voorstel 
het gebied gaan benaderen.

Gebied staat 
niet open 
voor WSZ.

Eigenaren zien geen nut en 
noodzaak.
Eigenaren willen niet de status van A 
op een B watergang.
Het valt niet uit te leggen dat 
waterschap onderhoud beter doet 
dan een loonwerker.
Eigenaar wil zelf moment en tijdstip 
van onderhoud bepalen.

Extra tijd en 
kosten.
Tegenwerking, 
beleid wordt niet 
uitgevoerd.
Imago schade.

Klankbordgroep instellen.
Geluiden uit het gebied ophalen.
Relevante informatie ophalen.
Uitspraak hoe omgaan met de schouw 
in het zuidelijke gebied.
Uitleggen in het gebied info avonden.
Eenduidige kernboodschap hebben.
Communicatie persoonlijk maken.

Stelsel is 
“niet eerlijk”.

Verschuiving van B naar A 
niet/onvoldoende in beeld.

Geen gelijke 
behandeling.
Formele 
bezwaren.
Kost tijd en geld.

Check op categorie indeling.
Kwaliteit van het werk borgen.
Communicatie hierover.
Capaciteit van juridische zaken borgen.

Uitvoering 
WSZ en 
legger

Faseverschil 
stedelijk en 
landelijk 
gebied 
wordt te 
groot.

Context in landelijk en stedelijk 
gebied is verschillend: gemaakte 
afspraken, complexiteit, proces, 
aantal belanghebbenden e.d.

Meer geld en tijd 
nodig.
Communicatie 
wordt lastig.

Duidelijke communicatie rond dit 
onderwerp.
Afstemming met bestuurlijke partners.
Inwerkingtreding opschorten tot in 
nieuwe jaar.

Uitvoering 
WSZ en 
legger

Beleving 
verschillend 
wat betreft 
doorlooptijd 
(scope en 
werkwijze).

De doorlooptijd wordt overschreden 
door gebrek aan ervaringen / 
complexiteit van dit programma.

Project 
vertraagd en 
wordt structureel 
duurder.

Zorgen voor deelgebieden en lerend 
effect m.b.t. de werkwijze.

Continuïteit 
van het 
project komt 
in gevaar.

Plan van aanpak niet helder genoeg.
Onjuiste inschatting/onderschatting 
klus.
Draaiboek wordt niet gevolgd.
Lijn komt afspraken niet na.
Benodigde capaciteit niet tijdig 
helder.

Imago.
Terug naar het 
bestuur.
Doorlooptijd 
langer.
Hogere kosten.

Communiceren met het management.
Betrekken van alle afdelingen.
Goede capaciteitsplanning maken.
Proces in beeld brengen (planning, €’s 
en risico’s).
Evalueren werkwijze na aanpak 
deelgebied.

Scope van 
het project is 
niet helder.

Afbakening v/h programma niet 
helder.
WSZ is niet los te koppelen van 
WDODelta beleid (iboom, Genieten 
van Water, medegebruik, stedelijk 
gebied).
Implementatie strookt niet met de 
beheersbaarheid.

Programma is 
niet te beheren.
Kosten worden 
hoger.
Kost meer tijd
Imago probleem.

Scope is helder voor 10 juli 2018.
Communiceren intern en extern.

Relatie met 
andere 
projecten 
niet in beeld 
hebben.

Betreft andere teams.
Niet kritische houding van de 
stuurgroep.

Niet tijdig 
realiseren van 
de 
verwachtingen in 
het gebied.

Zorgen voor afstemming tussen WOM 
en WSZ.

Categorie 
indeling 
legger en 
posities 
grond 
(eigendom) 
sluiten niet 
op elkaar 
aan.

Uitgangspunten 
grondposities/eigendom niet juist.
Situatie in het gebied is anders.
Waterschap blijft aangesproken 
worden i.v.m. onderhoudsplicht.

Verplichtingen 
(resterend) voor 
het waterschap 
is onduidelijk.

Inregelen van het onderhoud.
Vragen wie het onderhoud doet.
Hierover communiceren.
Goede registratie regelen.
Afdeling grondzaken tijdig betrekken.

Uitvoering in 
periode niet 
mogelijk.

Groeiseizoen Flora en Faunawet.
Winterperiode.

Afwijking van 
gedragscode.
Weinig tijd om te 
realiseren.

Accepteren.
Verwerken in planning.

Watergang 
wordt te 
“luxe” 
ingericht.

Onduidelijk wat wordt verstaan onder 
“goed te onderhouden”.

Extra kosten.
Interne onrust.

Duidelijkheid vooraf wat goed te 
onderhouden is.
Opnemen in projectplan (realiteit check 
plus kosten).
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Basis-
gegevens 
zijn niet op 
orde.

Onjuiste uitgangspunten.
Modelering niet correct.
Verschil in fysiek ontwerp en legger.

Geloofwaardig-
heid waterschap.
Onrust in het 
gebied.
Extra werk en 
kosten voor 
herstel.

Werken met deelgebieden.
Extra check op de kaarten.
Check op concept en ontwerplegger.
Communiceren over dit onderwerp.

- - -
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