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ONDERWERP
Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselsche Vecht (actualisatie) 

VOORSTEL
1. Het Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht 2018 vaststellen.
2. Dhr. Pereboom machtigen dit waterakkoord te ondertekenen
3. De bevoegdheid om het draaiboek hoogwater van het Waterakkoord Meppelerdiep – 

Overijsselsche Vecht te herzien delegeren aan het dagelijks bestuur.

SAMENVATTING
Een waterakkoord is een vrijwillig instrument uit de Waterwet waarin waterbeheerders afspraken 
maken ter bevordering van een samenhangend en doelmatig waterbeheer in de regio. Hierin worden 
grens overstijgende aspecten van het waterbeheer ten opzichte van elkaar geregeld. 

In 2012 hebben Rijkswaterstaat Oost Nederland, de provincies Drenthe en Overijssel en de 
waterschappen Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Groot Salland en Reest en Wieden het waterakkoord 
Meppelerdiep - Overijsselsche Vecht (WAMDOV) gesloten. Dit waterakkoord richt zich op afspraken 
die betrekking hebben op de waterafvoer die plaatsvindt op wateroverdachtspunten van de ene naar 
de andere waterbeheerder.  

In de periode van 2012 tot nu zijn de waterschappen in het stroomgebied van het Meppelerdiep en de 
Overijssels Vecht gefuseerd en op 31 mei 2018 is het beheer en onderhoud van gemaal Zedemuden 
overgedragen van Rijkswaterstaat Oost Nederland naar Waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze 
ontwikkelingen zijn van dien aard dat een actualisatie van het waterakkoord Meppelerdiep 
Overijsselsche Vecht uit 2012 nodig is. 

De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd :
A. Inpassing nieuwe beheergebieden van de waterschappen en technische beschrijving
B. Kostenverdeling beheer en onderhoud Zedemuden
C. Hernieuwde afspraken over organisatie en taken van de coördinatiecommissie

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Voorkomen en bestrijding van wateroverlast is een prominent beleidsthema in het waterbeheerplan.  
De actualisatie van dit waterakkoord draagt bij aan de bestrijding van wateroverlast binnen de 
stroomgebieden van het Meppelerdiep en de Overijsselsche Vecht. Het is een integraal onderdeel van 
de crisisbeheersing en -bestrijding.

OMGEVING EN PARTNERS
De actualisatie van dit waterakkoord is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met 
de betrokken waterbeheerders binnen het stroomgebied van het Meppelerdiep en Overijsselsche 
Vecht. Na bestuurlijke vaststelling zal de omgeving, (direct) betrokkenen en belanghebbenden  
worden geïnformeerd over deze actualisatie. 
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FINANCIËN
In het waterakkoord uit 2012 zijn financiële afspraken gemaakt om de kosten van elektriciteit en 
constructief onderhoud van gemaal Zedemuden te verdelen onder de belanghebbende 
waterschappen. Er is destijds  gekozen voor een  verdeelsleutel die is afgeleid van het profiterend 
bemalingsoppervlak per waterschap. Vanwege de gewijzigde oppervlaktes van de beheergebieden, 
leidt toepassing van deze verdeelsleutel tot een gewijzigd kostenverdelingspercentage. Deze is nu 
vastgesteld op 4,75%1 voor waterschap Vechtstromen en 95,25% voor waterschap Drents 
Overijsselse Delta. De achtergrond van de kostenverdeling is benoemd in artikel 5 en bijlage 4 van het 
waterakkoord. Waterschap Vechtstromen heeft te kennen geven de kostenverdeling voor waterafvoer 
af te willen schaffen en hierover op termijn – over ca. vier jaar– een principiële discussie te willen 
voeren.  

RISICO’S
Bij de actualisatie van dit waterakkoord zijn geen fundamentele uitgangspunten gewijzigd ten opzichte 
van de versie uit 2012. De financiële of bestuurlijke risico’s met betrekking tot de vaststelling van dit 
geactualiseerd akkoord zijn beperkt. 

TOELICHTING

Aanleiding
Een waterakkoord is een vrijwillig instrument uit de Waterwet, waarin waterbeheerders afspraken 
maken ter bevordering van een samenhangend en doelmatig waterbeheer in de regio. Hierin worden 
grens overstijgende aspecten van het waterbeheer ten opzichte van elkaar geregeld. De bevoegdheid 
om een dergelijk waterakkoord te sluiten ligt bij het algemeen bestuur van het waterschap

Op 12 september 2012 hebben Rijkswaterstaat Oost Nederland, provincies Drenthe en Overijssel en 
de waterschappen Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Groot Salland en Reest en Wieden het 
waterakkoord Meppelerdiep Overijsselsche Vecht (WAMDOV) ondertekend. Dit waterakkoord richt 
zich op afspraken die betrekking hebben op de waterafvoer op de wateroverdachtspunten van de ene 
naar de andere waterbeheerder.  

Het waterakkoord Meppelerdiep Overijsselsche Vecht omvat twee deeldocumenten. In deel één staan 
afspraken over de af- en doorvoer van water, de verdeling van de beheer- en onderhoudskosten van 
gemaal Zedemuden alsmede afspraken over de (periodieke) informatievoorziening. Ook zijn 
afspraken vastgelegd over de taak van de coördinatiecommissie om te borgen dat de gemaakte 
afspraken ook in de praktijk op een doelmatige en effectieve wijze worden uitgevoerd. 
In deel twee van het waterakkoord staan operationele afspraken, ingebed in een praktisch 
handelingskader, het draaiboek hoogwater. Dit document vormt de verbinding met de crisisorganisatie 
van de betrokken partijen en de veiligheidsregio.  

Ontwikkelingen
Sinds 2012 hebben zich in het gebied enkele ontwikkelingen voor gedaan. In 2012 waren bijvoorbeeld 
nog zeven waterbeheerders betrokken bij dit waterakkoord. Door de fusie van de waterschappen is dit 
aantal gereduceerd tot vijf :  Rijkswaterstaat, provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen 
Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. 
Op 31 mei 2018 is het beheer en onderhoud van gemaal Zedemuden overgedragen van 
Rijkswaterstaat Oost Nederland naar Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij deze overdracht is 
tevens het waterkwantiteitsbeheer van het Meppelerdiep overgegaan naar Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Rijkswaterstaat Oost Nederland blijft verantwoordelijk voor het beheer van de 
vaarweg Meppelerdiep en de bijbehorende scheepvaart. In onze brief van 17 april 2018 over de 
overdracht van gemaal Zedemuden hebben wij al aangegeven dat deze overdracht een reden is voor 
herziening van het waterakkoord.

1 Ter indicatie : In begrotingsjaar 2018 bedraagt het aandeel voor waterschap Vechtromen € 7.020
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Actualisatie deel 1 : Overkoepelende afspraken
De bovenstaande ontwikkelingen zijn van dien aard dat de wijzigingen in het waterakkoord van 2012 
beperkt kunnen blijven tot een actualisatie. De belangrijkste onderwerpen die gewijzigd zijn:

A. Inpassing nieuwe beheergebieden van de waterschappen en technische beschrijving
B. Kostenverdeling beheer en onderhoud Zedemuden
C. Hernieuwde afspraken over organisatie en taken van de coördinatiecommissie

Ad. A Inpassing nieuwe beheergebieden van de waterschappen en technische beschrijving 
Vanwege de fusie van de waterschappen is omvang en begrenzing van beheergebieden gewijzigd. Op 
basis hiervan zijn de kaarten in het waterakkoord geactualiseerd en zijn afvoeren op de 
overdrachtspunten van de ene naar de ander beheerder conform de nieuwe gebiedsindeling 
aangepast. 

Ad. B Kostenverdeling beheer en onderhoud Zedemuden
In het waterakkoord van 2012 zijn financiële afspraken gemaakt om de kosten van elektriciteit en 
constructief onderhoud van gemaal Zedemuden te verdelen onder de belanghebbende 
waterschappen. Er is destijds  gekozen voor een  verdeelsleutel die is afgeleid van het profiterend 
bemalingsoppervlak per waterwaterschap. Vanwege de gewijzigde oppervlaktes van de 
beheergebieden, leidt toepassing van deze verdeelsleutel tot een gewijzigd 
kostenverdelingspercentage. Deze is nu vastgesteld op 4,75% voor waterschap Vechtstromen en 
95,25% voor waterschap Drents Overijsselse Delta. De achtergrond van de kostenverdeling is 
benoemd in artikel 5 en bijlage 4 van het waterakkoord. Waterschap Vechtstromen heeft te kennen 
geven de kostenverdeling voor waterafvoer af te willen schaffen en hierover op termijn – over ca. vier 
jaar– een principiële discussie te willen voeren.  

Ad. C Bijstelling organisatie en taken van de coördinatiecommissie
In 2012 is een coördinatiecommissie ingesteld die er op toe ziet dat de afspraken uit het waterakkoord 
in de praktijk worden uitgevoerd. In 2012 is er voor gekozen een specifieke coördinatiecommissie voor 
dit waterakkoord in te stellen. In de praktijk blijken nagenoeg de zelfde personen betrokken bij de 
coördinatiecommissie van het Waterakkoord Twente Kanalen en Overijsselsche Vecht (2017) en het 
regionaal droogteoverleg. Uit oogpunt van efficiëntie en tijdsbesparing is er voor gekozen de 
coördinatie van de afspraken uit het waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht vanuit deze 
reeds bestaande organisatie te laten verlopen. Bij behandeling van zaken die gaan over de 
afstemming en uitvoering van afspraken  uit het waterakkoord Meppelerdiep, wordt het voorzitterschap 
van de commissie overgedragen aan een vertegenwoordiger van het waterschap Drents Overijsselse 
Delta. Afspraken over de taken van de coördinatiecommissie staan weergeven in artikel 8 en 11 van 
het waterakkoord.

Deel 2 : Draaiboek hoogwater
Uit  een evaluatie van het huidige draaiboek hoogwater blijkt dat de inhoud en opzet van het draaiboek 
momenteel niet voldoet. De informatie is op diverse enkele punten achterhaald en kan beknopter 
worden opgeschreven. De vijf belangrijkste verbeterpunten zijn :

1. Een verbeterde integratie met de huidige crises organisatie en gehanteerde opschalingsstructuur
2. Connectie maken met de hydrologische voorspelmodellen Fews Vecht/ Fews Reest en Wieden
3. Effecten van inmiddels genomen inrichtingsmaatregelen in stroomgebieden, bijv. Meppelerdiep, 

meenemen in de debiet- en waterstandsverwachting
4. Scenario ontwikkeling en risico uitwerking (impact analyses)
5. Implementatie van de resultaten van het project Slim Watermanagement uit het Deltaprogramma.

Implementatie van de bovenstaande verbeterpunten zijn dermate omvangrijk dat een beperkte 
actualisatie (zoals deel 1) niet volstaat. In samenwerking met de coördinatiecommissie wordt de 
herziening van het draaiboek voorbereid. Het verdient daarbij aanbeveling om in ieder geval 
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verbeterpunt 1 voor het komende hoogwaterseizoen 2018/2019 gereed te hebben. De andere 
verbeterpunten kunnen daarna gefaseerd worden uitgevoerd. 
Gelet op het karakter van het draaiboek, wordt voorgesteld de bevoegdheid tot herziening te 
delegeren aan het dagelijks bestuur.

Ter inzage legging
Bij deze actualisatie zijn de uitgangspunten van het waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche 
Vecht ongewijzigd gebleven. Er zijn geen effecten of rechtsgevolgen voor derden. Informeren van de 
omgeving, (direct) betrokkenen en belanghebbenden volstaat. Om deze reden is afgezien van het 
volgen van de inspraakprocedure. 

BIJLAGEN
1 Concept Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht 2018

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
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