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Figuur 1 voorblad Stedelijk water in woonwijk Beilen
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1. Inleiding
De kadernotitie stedelijk water geeft aan op welke wijze wij een vertaling maken van onze
bestuurlijke taakopvatting in het stedelijke gebied voortkomend uit de watervisie en gebaseerd op
onze wettelijke taken. De kadernotitie omschrijft onze doelen voor stedelijk water die zijn afgeleid
uit het vastgestelde waterbeheerprogramma 2022-2027 en beschrijft met welke instrumenten wij
deze doelen willen bereiken.
Met de vaststelling van de kaders geven wij aan onze partners meer duiding aan onze rol en
doelstellingen op het gebied van stedelijk water voor een zevental thema’s ( paragraaf 3.1 t/m 3.7)
gebaseerd op de watervisie en het waterbeheerprogramma 2022-2027.

2. Vertrekpunt voor onze rol in stedelijk gebied ligt in de
watervisie
De watervisie geeft duiding aan de bestuurlijke taakopvatting in relatie tot de maatschappelijke en
ruimtelijke opgaven. Een positionering van het waterschap met daarin duidelijke keuzes ten aanzien
van onze wettelijke taken en aanvullende ambities. In 2030 zijn wij het waterschap dat oog heeft
voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kennen het gebied, weten wat er speelt, kennen de
belangen, luisteren naar signalen en zijn zichtbaar. Als kennisautoriteit brengen we in processen onze
expertise in en werken we vanuit verbinding. Wij spelen veerkrachtig in op veranderende
omstandigheden en hebben het vermogen om aan te sluiten op de diversiteit van ons gebied, zowel
de hoge zandgronden als het veenweidegebied. Dat doen we door breder te kijken dan alleen het
waterbeheer. We weten slim ontwikkelingen te verbinden met onze eigen opgaven. We zijn duidelijk
over wat we belangrijk vinden en wat van ons mag worden verwacht (watervisie 2030).

3. Strategische kaders voor beleid stedelijk water
Missie WDODelta
Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en
bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en
doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.
Vanuit deze missie werken wij aan stedelijk water op verschillende thema’s. Onze belangrijkste
partner in bebouwd gebied is de gemeente. Zowel het waterschap en de gemeente werken in het
stedelijke gebied vanuit de wettelijke taken en bevoegdheden. Wij zien ons als waterschap naast de
gemeente opereren in de bebouwde omgeving. Afstemming op alle thema’s is daarom een
noodzaak. Hieronder geven wij richting aan een zevental thema’s ( paragraaf 3.1 t/m 3.7). Dit zijn de
kaders waarbinnen wij verder invulling geven aan ons rol en taakopvatting voor stedelijk water.

3.1Stedelijk water en ruimtelijke ordening
Onze doelstelling: water is meer sturend bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in ons werkgebied .
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Figuur 2 Ruimte en water in woonwijk Berggierslanden Meppel

We kiezen voor een proactieve, meer sturende en agenderende rol in de ruimtelijke planvorming. Dit
is, vanuit onze kennis, kunde en inzicht in het gebied, ook een begrijpelijke wens vanuit de omgeving
waar huidige functies kwetsbaar worden als gevolg van veranderende omstandigheden door het
klimaat. Wij anticiperen op vroegtijdige betrokkenheid bij locatiekeuzes om vanuit het perspectief
van bodem en water de kansen en knelpunten van specifieke locaties in beeld te hebben. Op
inrichtingsniveau zijn wij een stimulerende gesprekspartner waarbij wij vanuit inrichtings principes
voor ruimtelijke ontwikkelingen een vertaling maken naar de gewenste inrichting.
Welke instrumenten zetten wij in: strategisch netwerken, weging van waterbelang (watertoets),
omgevingsvisies gemeenten en provincie, samenwerking Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie met
gemeenten en provincie in RIVUS en Fluvius

3.2Beheer en onderhoud van oppervlaktewater in de bebouwde omgeving
Onze doelstelling: wij zorgen voor goed onderhoud van
het stedelijk water dat wij beheren zodat we
voldoende water kunnen aan- en afvoeren,
vasthouden en bergen.
Bij het onderhoud richt het waterschap zich op het in
stand houden van de oppervlaktewateren met een
waterhuishoudkundige functie (wateraanvoer,
waterafvoer en waterberging) en draagt hiervoor de
kosten. Wij implementeren waterschapszorg in
stedelijk gebied conform vastgesteld beleid uit 2017 in
samenwerking met de gemeente.
Figuur 3 Varend onderhoud Steenwijk

We streven als waterschap naar een onderhoud waarbij de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk
zijn. Of het onderhoud nu wordt uitgevoerd door de gemeente of door het waterschap. Dit betekent
dat wij met gemeenten praktische afspraken maken over het onderhoud van het watersysteem. Wij
maken afspraken met gemeenten over beheer en onderhoud conform vastgesteld beleid uit 2019.
Wij kiezen voor een vertrekpunt waarmee het waterschap in gesprek wil met de gemeenten over het
beheer en onderhoud van het stedelijk water. De vertrekpunten zijn grotendeels gebaseerd op de
wijze waarop in het landelijk gebied uitvoering wordt gegeven aan het beheer en onderhoud. Daar
waar een vertrekpunt niet past bij de situatie in stedelijk gebied, is er ruimte voor maatwerk om te
komen tot werkbare praktijkoplossingen over nieuw en bestaand stedelijk water passend binnen de
kaders van het vastgestelde beleid voor beheer en onderhoud.
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Welke instrumenten zetten wij in: Regulier beheer en onderhoud stedelijk water,
vergunningverlening en handhaving, weging van waterbelang (watertoets), overdracht van stedelijk
water

3.3Waterveiligheid in bebouwd gebied
Onze doelstelling: het versterken en in standhouden van onze waterkeringen blijft de belangrijkste
taak op het gebied van waterveiligheid. De gevolgen van overstromingen bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen worden zoveel mogelijk beperkt.
Wij benaderen het waarborgen van waterveiligheid via de drie lagen van meerlaagsveiligheid:
preventie, duurzame inrichting en rampen- en crisisbestrijding. Vanuit preventie hebben wij de zorg
voor de vereiste veiligheid door de versterking
en instandhouding van waterkeringen. We
brengen onze kennis in bij ruimtelijke
ontwikkelingen om te adviseren over
gevolgbeperkend ruimtegebruik en hanteren
een ja mits beleid ten aanzien van
multifunctioneel gebruik van dijken. Daarbij
investeren wij actief in toegepaste kennis en
innovatie. Binnen de context van
meerlaagsveiligheid communiceren wij
structureel met onze inwoners en stakeholders
over waterveiligheidsrisico’s in ons gebied.
Figuur 4 Hoogwater op de IJssel in Deventer

Welke instrumenten zetten wij in: Hoogwaterbeschermingsprogramma, communicatie over
meerlaagseveiligheid, vergunningverlening en handhaving, weging van waterbelang (watertoets)

3.4Klimaatverandering in bebouwd gebied
Onze doelstelling: Wij voldoen aan de wettelijke normen voor wateroverlast in stedelijk gebied en
spelen wendbaar in op het veranderende klimaat. We hebben een duidelijk handelingsperspectief
over omgang met extreem weer en weten dit naar haar omgeving te vertalen op basis van de
nieuwste inzichten en kennis.
Om schade in de toekomst zoveel mogelijk te beperken moeten we in het stedelijk gebied nu al
anticiperen op het veranderende klimaat. We brengen daarom samen met de gemeenten en
provincies in beeld wat de gevolgen van klimaatverandering zijn, waarbij droogte en wateroverlast
voor ons de belangrijkste thema’s zijn. We zetten onze kennis en expertise actief in om
handelingsperspectief te bieden voor de gevolgen van klimaatverandering. De gemeenten hebben als
beheerder van de openbare ruimte een belangrijke rol in stedelijk gebied bij de aanpak van de
gevolgen van klimaatverandering. Voor het waterschap staan onze eigen kunstwerken en
watergangen centraal bij de keuze of wij investeren in maatregelen in stede lijk gebied.
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Figuur 5 Groene daken particulier terrein Zwolle

Het aanpassen aan klimaatverandering is tevens een maatschappelijke opgave. We kunnen de
gevolgen van klimaatverandering niet alleen aanpakken. Hoe wij in 2050 wonen, werken en creëren
wordt mede door inwoners zelf vormgegeven. Daarom bieden wij ook inwoners
handelingsperspectief om zelf klimaat adaptieve maatregelen uit te voeren op eigen perceel.
Welke instrumenten zetten wij in: investering in gemeentelijke plannen met een waterschapsbelang,
weging van waterbelang (watertoets), stimuleringsregeling klimaat actief!, samenwerking Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie met gemeenten en provincie in RIVUS en Fluvius.

3.5Waterkwaliteit en ecologie stedelijk water
Onze doelstelling: We streven naar een goede waterkwaliteit voor alle wateren, passend bij de functie
van het oppervlaktewater in stedelijk gebied.
Wij benaderen waterkwaliteit vanuit de trits
schoonhouden-scheiden-zuiveren. Wij
monitoren de waterkwaliteit op risico’s bij
klachten. Wij evalueren onze inspanningen die
wij samen met gemeenten de afgelopen jaren
hebben genomen om het stedelijke water
kwalitatief op orde te krijgen
(waterkwaliteitsspoor) en wij participeren in
projecten om bewustwording van een goede
waterkwaliteit te vergroten bij onze inwoners.
Figuur 6 Educatieve beoordeling waterkwaliteit in
stadsvijvers Hoogeveen

De effecten van klimaatverandering op de kwaliteit van stadswateren zijn divers en complex. De
komende jaren verwachten we dat er meer inzichten zullen komen over de effecten van
klimaatverandering op de waterkwaliteit. Wij volgen deze ontwikkelingen en zullen ons beleid waar
nodig daar op bijstellen.
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Welke instrumenten zetten wij in: weging van het waterbelang (watertoets), vergunningverlening en
handhaving, monitoring, communicatie

3.6Grondwaterbeheer in bebouwd gebied
Onze doelstelling: we streven naar een optimale grondwaterhuidhouding in stedelijk gebied voor
zover dat in de invloedsfeer van het oppervlaktewatersysteem ligt. Wij brengen onze kennis in bij
gemeenten om structurele grondwateroverlast te voorkomen.
Het grondwaterbeheer in stedelijk gebied is
verspreid over verschillende overheden. Het
waterschap beïnvloedt het grondwaterpeil met
het peil van het oppervlaktewatersysteem dat in
ons beheer is.
Het waterschap kan binnen de operationele
beheertaken in het stedelijke gebied invloed
uitoefenen op de grondwaterstand. Als het
aanpassen van oppervlaktewaterstanden
mogelijk en effectief is, nemen wij - in overleg
met de gemeente- deze maatregel.
Figuur 7 Grondwatermeter in Raalte

De gemeente heeft een regierol en een zorgplicht voor grondwater in stede lijk gebied. Bij klachten
over grondwater maakt de gemeente een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen.
Wij nemen niet de verantwoordelijkheid op ons, maar maken ons sterk om samen op te trekken.
Samen met de gemeenten evalueren we de functie van bestaande peilbuizen. Nieuwe
grondwatermeetpunten zijn mogelijk, maar op basis van tijdelijkheid, en gekoppeld aan doelen. Dit
sluit aan op het bestaande beleid voor monitoring grondwatermeetnetten in stedelijk gebied.
Welke instrumenten zetten wij in: monitoring, vergunningverlening en handhaving

3.7Waterketen
Onze doelstelling: samen met de gemeenten werken wij aan een doelmatige waterketen met als doel
kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en kwetsbaarheid te verminderen.

We zoeken voortdurend de juiste balans tussen belastbaarheid
watersysteem en belasting van de afvalwaterketen. In stedelijk
gebied werken we actief samen met onze gemeentelijke partners in
de afvalwaterketen; onder andere in Fluvius en RIVUS. We
stimuleren gemeenten om hemelwater, dat loost op een gemengd
rioolstelsel, af te koppelen en denken mee over
oplossingsrichtingen in gemeentelijke projecten. We stimuleren
gemeenten om breder te kijken naar de eigen taakopvatting met
het oog op klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire
economie.

Figuur 8 Afkoppelen hemelwater in Havelte
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Welke instrumenten zetten wij in: optimalisatiestudies afvalwaterketen (OAS), advisering bij
afkoppelplannen, vergunningverlening en handhaving, weging van waterbelang (watertoets),
samenwerking met gemeenten in RIVUS en Fluvius, opstellen afkoppelbeleid.

4. Uitwerking van de kaders naar tactisch en operationeel
niveau
De strategische kaders uit het vorige hoofdstuk zijn richtinggevend voor onze rol in stedelijk gebied.
Hoe wij op tactisch en operationeel niveau invulling geven aan deze kaders wordt verwoord in de
uitwerkingsnotitie stedelijk water. Het gaat enerzijds om onze eigen maatregelen die tevens zijn
terug te leiden naar de operationele doelen uit het waterbeheerprogramma. Anderzijds gaat het om
de vertaling naar concrete uitgangspunten, richtlijnen en protocollen die wij hanteren richting
gemeenten en andere partijen in het stedelijke gebied. Anders gezegd: De uitwerkingsnotitie
stedelijk water biedt zowel de organisatie als de gemeente duidelijkheid over de wijze waarop w ij
uitvoering geven aan onze rol en taakopvatting in stedelijk gebied.

5. Uitvoering maatregelen vanuit
waterbeheerprogramma 2022-2027
Het waterbeheerprogramma bevat de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan
water” en geeft voor de periode 2022 tot en met 2027 aan wat onze maatregelen zijn om het
watersysteem, de waterketen en de waterkeringen op orde te brengen en onze maatschappelijke
doelen te realiseren. Een waardevolle aanvulling op de Watervisie is de doorvertaling van onze
doelen en maatregelen in gebiedsuitwerkingen. Voor het stedelijke gebied werken wij expliciet aan
de volgende operationele doelen uit het waterbeheerprogramma.
WBP
A1
A3
B3
C3
D3
E1
G1
I1

Beschrijving
De infrastructuur voldoet aan de kaders voor GGOR
Het watersysteem en de functies zijn in balans
Het watersysteem en de functies zijn tijdens natte omstandigheden in balans
Het watersysteem en de functies zijn tijdens droge omstandigheden in balans
Alle wateren voldoen aan de daarvoor geldende waterkwaliteitsdoelstellingen
Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen
Wij beperken de schade als gevolg van overstromingen
WDOD voert samen met haar omgeving klimaatadaptieve maatregelen uit
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