
Bijlage 1 bij agendapunt Beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 29 januari 2019

Bijlage 1  Drie varianten

De onderstaande tabel presenteert drie varianten voor het Beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit WDODelta. De varianten verschillen 
in ambitieniveau. Het dagelijks bestuur adviseert ambitieniveau ‘Midden’. Deze variant is uitgewerkt in de beleidsnota. 

Variant ‘Midden’:
 Leren van het verleden en kennis van de omgeving gebruiken voor de toekomst. 
 Extra capaciteit vrijgemaakt voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit.
 Lichte stijging van kosten planvorming, planrealisatiekosten soms duurder, soms goedkoper.
 Draagt bij aan draagvlak voor waterschapswerk, positief imago, beleving en goede leefomgeving.
 We brengen ons erfgoed goed in beeld, dragen het uit en gebruiken het in onze werkzaamheden.

Ambitie

Laag
(huidig beleid)

Midden Hoog

waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke  
kwaliteit gescheiden

Leren van het verleden en kennis  
van de omgeving gebruiken voor de  

toekomst

waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke  
kwaliteit volledig geïntegreerd.

Kosten

Personele capaciteit WDODelta 0,0 fte
Inzet voor projecten HWBP en 
andere werkzaamheden is niet 
structureel belegd.

0,4 fte 
Extra capaciteit (0,4 fte) aantrekken 
voor deskundigheid voor ruimtelijke 
kwaliteit en erfgoed voor projecten en 
uitvoeringsmaatregelen.

1 fte 
Extra capaciteit (1fte) aantrekken 
voor specialist ruimtelijke kwaliteit en 
erfgoed aantrekken (bijvoorbeeld 
landschapsontwerper).

Planvormingskosten Geen verandering
Strikt noodzakelijke inhuur. 
Inzet stagiairs en vrijwilligers.

Lichte stijging 
Onderzoek erfgoed en landschap, 
inhuur landschapsarchitect per 
project. Variërend van ‘een uurtje 

Iets grotere stijging
Zie ‘midden’-scenario
+
Inhuur aanvullende en specifieke 
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meekijken’ tot inhuur van 
landschapsontwerper of architect. 
Inzet stagiairs en vrijwilligers.

kennis.

Planrealisatiekosten Geen verandering Beperkt veranderen 
Soms wat duurder, soms wat 
goedkoper. Grotere kans op 
subsidies.

Zie ‘midden’-scenario

Beheerkosten Geen verandering Geen verandering
Het aantal historische objecten zal 
niet toenemen, wel zullen er 
veranderingen zijn in de objecten en 
structuren op de lijst.

Zie ‘midden’-scenario

Baten

Planrealisatie Kans op vertraging 
vergunningprocedure door 
aanpassen ontwerp bij 
vergunningaanvraag.

Soepeler vergunningenproces 
(gemeente) en minder vertraging 
door beroepsprocedures

Zie ‘midden’-scenario

Draagvlak Kans op verlies draagvlak Waardering Enthousiasme

Maatschappelijke meerwaarde Laag Voldoende Hoog

Imago Laag Goed Uitstekend

Landschap Geen rekening met leesbaarheid van 
het landschap. Ruimtelijke kwaliteit 
laag.

Leesbaar landschap. Ruimtelijke 
kwaliteit goed.

Beter leesbaar landschap. 
Ruimtelijke kwaliteit hoog

Maatregelen

Inventarisatie waterschapserfgoed Geen actualisatie van lijst 
watererfgoed uit 2008.

Incompleet overzicht en onvolledige 
beschrijving en geen waardering van 
het watererfgoed

Beschrijving en waardering van 
waterschapserfgoed en 
landschappelijke structuren (2019). 

In samenwerking met gemeente, 
lokale, regionale en landelijke 

Beschrijving en waardering van 
waterschapserfgoed en 
landschappelijke structuren (2019). 

Professioneel en efficiënt in één keer 
laten inventariseren en waarderen.
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historische verenigingen en 
onderwijsinstellingen.

Integratie in bedrijfsvoering Waterschaperfgoed is geen vaste 
klanteis en ruimtelijke kwaliteit is 
geen vaste randvoorwaarde.

Waterschaperfgoed als vaste klanteis 
en ruimtelijke kwaliteit als vaste 
randvoorwaarde
Tijdens planuitwerking onderzoek 
naar cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden. 
De resultaten van het onderzoek 
worden verwerkt in het ontwerp en 
projectplan (2019).

Zie ‘midden’-scenario

+ landschapsbiografieën

Subsidieregeling erfgoed In stand houden
Regeling beperkt communiceren, 
kans op subsidieaanvragen voor 
erfgoed zonder relatie met 
waterschap.

In stand houden
Actualiseren subsidieregeling 
waterschapserfgoed na afronding 
inventarisatie (2021).

In stand houden
Actualiseren subsidieregeling 
waterschapserfgoed na afronding 
inventarisatie (2020).

Behoud waterschapserfgoed door 
samenwerking

Geen samenwerking. Belang van waterschapserfgoed 
agenderen bij gemeenten en 
samenwerken met gemeenten bij 
behoud van waardevolle 
landschapsobjecten en structuren 
(karakteristieke slotenpatronen, 
historische dijken etc.).

Zie ‘midden’-scenario
+ 
Aangaan samenwerkingsverbanden 
voor herstel historische 
waterstaatkundige systemen en 
landschappen.

Overdrachtstraject 
waterschapserfgoed 

Geen beleid voor instandhouding van 
waterschapserfgoed zonder actuele 
waterstaatkundige functie.

Bij overdracht van 
waterschapserfgoed zorgen voor een 
goede beschrijving en waardering, en 
afspraken over de duurzame 
instandhouding van dat erfgoed. 

Zie ‘midden’-scenario +
startkapitaal

Archiefontsluiting Archief is gedeeltelijk publiek 
raadpleegbaar.

Al onze archieven raadpleegbaar 
maken (2020).

Zie ‘midden’-scenario Gereed in 2019

Historische waterschapsinventaris Waterschapsinventaris is niet publiek 
raadpleegbaar.

Opstellen van een raadpleegbare 
catalogus (2020).

Zie ‘midden’-scenario
Gereed in 2019.

Informatiepanelen Ad hoc aandacht aan historie en 
ruimtelijke kwaliteit.

Standaard aandacht aan historie en 
ruimtelijke kwaliteit (2020).

Bestaande panelen actualiseren met 
historie en ruimtelijke kwaliteit (2019).

Strategische communicatie Geen koppeling tussen strategische Koppeling tussen strategische Waterschapserfgoed en ruimtelijke 
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communicatie, waterschapserfgoed 
en ruimtelijke kwaliteit.

communicatie, waterschapserfgoed 
en ruimtelijke kwaliteit.

kwaliteit zijn dragers van onze 
communicatieboodschap. 


