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VOORSTEL

Het AB besluit:

1. Het beheer en onderhoud  van hoofdwatergangen in de gemeente Steenwijkerland over te 
nemen volgens bijgevoegde Overeenkomst van overdracht;

2. Een krediet van € 276.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal 
voorzieningen.

SAMENVATTING

Het beheer en onderhoud van het (stedelijk) oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige 
functie wordt nu deels door het waterschap en deels door gemeente uitgevoerd. In het 
Watertakenplan 2015– 2021 hebben waterschap en gemeente afgesproken dat het beheer en 
onderhoud van dergelijke watersystemen wordt overgedragen naar het waterschap. Nadat de 
beleidskaders voor de waterhuishoudkundige functie (waterschapszorg) door ons algemeen 
bestuur zijn vastgesteld, is medio 2019 een nieuw project gestart om de overdracht te regelen. Met 
het ondertekenen van het overdrachtsdocument draagt gemeente Steenwijkerland het eigendom 
van gemaal Stadsgracht én het beheer en onderhoud van meerdere watersystemen over. De 
watergangen in de wijk Woldmeenthe gaan in onderhoud over naar de gemeente, aangezien deze 
watergangen als B en C zijn beoordeeld.
Ten behoeve van het resterende onderhoud en de verrekening van de boekwaarde van het gemaal,
ontvangt het waterschap € 183.000,- van de gemeente. Met de overdracht per 01-01-2021 voert het 
waterschap het beheer en onderhoud uit van het regionale watersysteem (A-watergangen) en is het 
waterschap voor onze inwoners aanspreekpunt voor vragen, meldingen en klachten.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Zorgdragen voor het beheer en onderhoud van oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige 
functie in het stedelijk gebied conform ons beleid voor waterschapszorg en beleid Stedelijk Beheer en 
onderhoud stedelijk Water.

KADER
De Waterwet beoogt het beheer van oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige functie in 
stedelijk gebied bij het waterschap onder te brengen. De gemeente heeft op grond van de Waterwet 
zorgplichten voor hemelwater, afvalwater en grondwater. 
Op 29 januari 2019 heeft u de Beleidsharmonisatie voor het beheer en onderhoud stedelijk water 
vastgesteld. De beleidslijn is op het beleid Waterschapszorg afgestemd. 
Het dagelijks bestuur heeft op 23 april 2019 het Plan van aanpak voor de overdracht van het 
beheer en onderhoud van stedelijk water binnen de noordelijke gemeenten, waaronder de 
gemeente Steenwijkerland vastgesteld. U bent hierover op 21 mei 2019 schriftelijk geïnformeerd. 

ARGUMENTEN
De Waterwet beoogt het beheer van oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige functie in 
stedelijk gebied bij het waterschap onder te brengen. Het beheer en onderhoud van het (stedelijk) 
oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige hoofdfunctie wordt nu deels door het waterschap en 
deels door gemeente uitgevoerd. Baggeren en maaien vormen hiervan de belangrijkste onderdelen.

Op basis van het Plan van aanpak voor de overdracht van het beheer en onderhoud van stedelijk 
water binnen de noordelijke gemeenten hebben waterschap en de gemeente Steenwijkerland de 
benodigde voorbereidingen getroffen om te komen tot een formele overdracht van het beheer en 
onderhoud van stedelijk water. Dit in overeenstemming met de Beleidsharmonisatie voor het beheer 
en onderhoud stedelijk water. De over te dragen watergangen voldoen aan dit beleid en het beleid 
Waterschap.

Resterend onderhoud
In 1997 hebben het Rijk, VNG, UvW en IPO in de 4de Nota Waterhuishouding 1998-2006 
afgesproken, dat het waterschap ook in stedelijk gebied beheerder is van het watersysteem.
Immers, water kent geen komgrenzen. Aan het nieuwe beheer is in de Nota Waterhuishouding de
voorwaarde gesteld dat het watersysteem in een goede staat wordt overgedragen. Het zou echter niet
doelmatig zijn als de gemeente onderhoud gaat uitvoeren, wat op dit moment nog niet noodzakelijk
is. De gemeente geeft daarom het waterschap een financiële bijdrage voor het resterend onderhoud 
(resterend onderhoud is onderhoud dat op basis van het gemeentelijk beleid ten tijde van de 
overdracht nog niet noodzakelijk is, maar waar de gemeente nog wel verantwoordelijk voor is tot 
moment van overdracht). Dit geld is ten behoeve het resterend (bagger)onderhoud en verminderd met 
de verrekening van de boekwaarde van het over te dragen gemaal en het resterend onderhoud van 
het waterschap in de Woldmeenthe (waar onderhoud van waterschap naar gemeente gaat). 

FINANCIËN

In het kader van de overdracht van het stedelijk water Steenwijkerland ontvangt het waterschap een 
bedrag van € 183.000,- van de gemeente. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding voor resterende 
onderhoud verminderd met de boekwaarde van het gemaal Stadsgracht en het resterend onderhoud 
van het waterschap in de Woldmeenthe. Het resterend onderhoud bestaat voornamelijk uit 
baggeronderhoud. Dit bedrag is een vooruit ontvangen bedrag voor nog uit te voeren 
baggerwerkzaamheden. Naar verwachting hoeft het waterschap in de eerste jaren geen extra kosten 
te maken voor het baggeronderhoud in de overgenomen watergangen.
 
U wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 276.000,- om een aantal 
noodzakelijke voorzieningen te realiseren, zodat het waterschap het beheer en onderhoud kan 
uitvoeren met het huidige materieel (denk hierbij aan maaibootinlaatplaatsen, 
maaiselverzamelplaatsen en een ponton). De jaarlijkse kapitaallasten zijn al meegenomen in de 
meerjarenbegroting vanaf 2022.



Het waterschap maakt jaarlijks kosten voor de exotenbestrijding in de wijk Oostermeenthe. Het 
waterschap ontvangt in de huidige situatie een bijdrage van 50% van de gemeente. Deze bijdrage van 
ca. € 30.000,- komt na de overdracht te vervallen. 
Na de overdracht krijgt het waterschap de A-watergangen in Steenwijkerland in beheer en onderhoud. 
Dit leidt tot jaarlijkse extra kosten voor het maaibeheer en het onderhoud van kunstwerken van circa 
€ 131.000,-. Hierbij is rekening gehouden met de kosten die vervallen voor het onderhoud van de wijk 
Woldmeenthe. Deze extra kosten zijn al in de meerjarenraming van 2021-2024 meegenomen. 

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2021-2024

Benodigd krediet (bruto) € 276.000,- € 1.000.000,-

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2021

Kapitaallasten €12.500,- €45.000,-

Overige exploitatiekosten (-baten) € 131.000,- € 200.000,-

Impact exploitatierekening

De kapitaallasten en de overige kosten zijn gedekt in de begroting vanaf 2021.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

De watergangen zijn ingemeten. De ligging en profielen worden opgenomen in de legger bij de 
volgende leggerwijziging.

Door de overdracht komen er extra taken bij met name voor de afdeling beheer Watersysteem en 
Dijken. Deze afdeling gaat deze werkzaamheden (laten) uitvoeren.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het overdrachtsproces met het waterschap heeft vele jaren geduurd. Medio 2019 is een nieuw project
gestart om de overdracht voor 1 januari 2021 te regelen. In goede samenwerking zijn lastige situaties
doorgesproken en is gezocht naar goede werkbare oplossingen.

Uit het gezamenlijk overleg blijkt een verschil in aanpak van het beheer en onderhoud tussen
gemeente en waterschap. Het gemeente voert het onderhoud risico-gestuurd en het waterschap doet 
dat planmatiger. Niet overal kon de gemeente aangeven, hoe het onderhoud werd uitgevoerd door de 
aannemer. Sommige watergangen of –partijen zijn lastig te onderhouden door steile taluds of beperkte 
ruimte. Door het risico-gestuurd onderhoud van de gemeente kunnen we mogelijk situaties tegen gaan 
komen, die leiden tot hogere onderhoudskosten of benodigde inrichtingskosten. In situaties die strijdig 
zijn met de keur is de gemeente bereid ons bij te staan, mocht dat nodig zijn. Waterschap en 
gemeente treden zo samen op bij enkele situaties die het beheer en onderhoud in de weg staan. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Het overdrachtsdocument en de bijbehorende watersysteemrapportage is in goed overleg tussen 
gemeente en waterschap opgesteld. Het waterschap heeft in samenwerking een handhavingsplan 
opgesteld hoe te communiceren en op te treden bij enkele situaties (loopbruggetjes, takken van een 
overhangende boom en een steiger) die het onderhoud in de weg zitten. Dat is bijgevoegd als bijlage 
in de watersysteemrapportage (bijlage 2).

COMMUNICATIE 
Om bewoners te informeren over de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water, 
is een gezamenlijk persbericht (bijlage 3) opgesteld. Ook wordt een advertentie geplaatst in de 
Steenwijker Courant om onze inwoners te informeren over de overdracht en dat het waterschap vanaf 



01-01-2021 het aanspreekpunt is voor vragen, meldingen en klachten. Op 6 januari 2021 vindt de 
officiële ondertekening plaats.

VERVOLG / UITVOERING

Tijdens de inventarisaties zijn enkele voorzieningen en resterend onderhoud in beeld gebracht. Zoals 
het aanleggen van een betonnen trap bij het gemaal ten behoeve van de veiligheid, baggeren 
(resterend onderhoud), maaibootinlaatplaatsen (voorzieningen). Deze werkzaamheden worden met de 
in dit voorstel aangevraagde krediet en de bijdrage van de gemeente voor resterend onderhoud 
volgend jaar grotendeels uitgevoerd door de afdeling projectrealisatie. Hierover wordt ook apart 
gecommuniceerd met de bewoners.

Na overdracht neemt het waterschap de A-watergangen in de kernen Vollenhove en Steenwijk in 
beheer en onderhoud en zal de gemeente de B-watergangen die voorheen A waren in onderhoud 
nemen. Dit betreft de wijk Woldmeenthe. De wijzigingen van de status van de watergangen en de 
ingemeten profielen worden op de legger van het waterschap opgenomen.

Het waterschap is in de zomer gestart met de overdracht van het stedelijk water in Assen. Volgend 
jaar start het waterschap ook met de overdracht bij de gemeente Hoogeveen. 

BIJLAGEN

1. Overdrachtsovereenkomst
2. Watersysteemrapportage, bijlage van de Overdrachtsovereenkomst 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


