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Bijlage 1 Ambitie en kaders voor beheer en onderhoud stedelijk water

Op basis van de Waterwet heeft het waterschap, ook in het stedelijk gebied, een taak als beheerder 
van het watersysteem. Aan het beheer van stedelijk water zijn verschillende aspecten verbonden. 
Het water heeft niet alleen een functie in de afwatering of berging van water, maar ook bijvoorbeeld in 
de beleving van een woonomgeving of een stedenbouwkundige functie. Het stedelijk water maakt 
daarmee onderdeel uit van de directe leefomgeving van vele mensen. En de wijze waarop het 
waterschap invulling geeft aan de taakopvatting in stedelijk gebied, is daarop van invloed. 

Ambitie:
We streven naar maatwerk, passend binnen de gestelde kaders door het bestuur. Onder maatwerk 
verstaan wij dat het beheer en onderhoud aan stedelijk water wordt afgestemd op de functies in een 
gebied en de (beleids)doelen, rekening houdend met de gebiedskenmerken en de wensen en ideeën 
van de inwoners en omgeving.

Kaders:
 Ook in het stedelijk gebied is het waterschap beheerder van het oppervlaktewater. Beleidsdoelen 

zijn leidend voor de inrichting, het beheer en onderhoud van het watersysteem. Hierbij gaat het om 
Waterbeleid 21e eeuw, klimaatadaptatie en een goede waterkwaliteit. Het waterschap is zich er van 
bewust dat naast de waterhuishoudkundige functie het stedelijk water ook een belangrijke functie 
heeft t.a.v. beeldkwaliteit en beleving. 

 Bij het onderhoud richt het waterschap zich – net als in het landelijk gebied - primair op het in stand 
houden van de oppervlaktewateren met een waterhuishoudkundige functie (wateraanvoer, 
waterafvoer en waterberging) en draagt hiervoor de kosten. Het waterschap gaat daarbij uit van de 
zgn. A-watergangen uit het beleid Waterschapszorg. Voor de overige wateren kunnen gemeenten 
en particulieren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

 Vaarwegbeheer is geen taak voor het waterschap.
 Het waterschap is ook beheerder van de peil- en debiet regulerende kunstwerken (stuwen en 

gemalen) in de wateren waarvoor het waterschap het beheer en onderhoud uitvoert.
 Onderhoud aan onderhoudspaden in eigendom van het waterschap wordt waar nodig uitgevoerd.
 Het beheer en onderhoud wordt zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd, waarbij goede 

afstemming en praktische werkafspraken met de gemeente van groot belang zijn.
 Het waterschap gaat uit van de huidige onderhoudsmethoden (varen, breed- en/of smalspoor). 

Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en innovaties waar mogelijk toegepast. 
 Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp (betreft met name nuttige toepassing van maaisel). 
 Het waterschap wil klantgericht werken en stelt zich op als een omgevingsgerichte partner. Het 

waterschap is zichtbaar en makkelijk bereikbaar, handelt vragen en klachten op een correcte wijze 
af en communiceert tijdig en duidelijk over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.

 Het waterschap streeft op termijn naar een gebiedsgerichte uitwerking. Dit betekent dat het 
waterschap gezamenlijk met gemeente en andere belanghebbenden invulling geeft aan het beleid 
voor de specifieke situatie in een wijk. Hierbij geldt dat er gewerkt zal worden met efficiënte 
waterhuishoudkundige eenheden. Te zijner tijd zal in het kader van een evaluatie een afweging 
worden gemaakt tussen het gewenst onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten.

 Het waterschap respecteert bestaande bestuurlijke afspraken rondom de afspraken over het 
beheer en onderhoud waar reeds een overdracht heeft plaatsgevonden. 


