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VOORSTEL
Het AB besluit

1. Kennis te nemen van de evaluatie beleid waterschapserfgoed en ruimtelijk beleid 
2. Het beleid te continueren, inclusief een jaarlijkse reservering van €100.000 voor interne en 

externe kosten voor uitvoering van het beleid als geheel.

SAMENVATTING

Conform de toezegging in 2019 hebben wij het beleid waterschapserfgoed en ruimtelijk beleid 
geëvalueerd. Gezien de positieve resultaten stellen wij voor om het beleid te continueren en ook de 
financiële middelen voor dit beleid op een gelijk niveau te houden. 
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Voldoen aan de toezegging dat het Beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit zal worden 
geëvalueerd en besluitvorming over het gewenste toekomstige beleid.

KADER
 DB besluit van 19 januari 2016 tot het vaststellen (voortzetten) van een subsidieregeling voor 

watererfgoed. Waarbij een jaarlijks subsidiebudget van € 40.000 is ingesteld. 
 Beleid waterschapschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit, vastgesteld in het AB van 29 januari 

2019. Daarbij is de hiervoor genoemde subsidieregeling in stand gebleven.
In het AB besluit van 29 januari 2019  is opgenomen dat voor uitvoering van het beleid voor 
twee jaar formatie beschikbaar wordt gesteld en dat dit wordt meegenomen in de begroting 
voor 2020 en 2021.

 Coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ door het AB vastgesteld als bestuursakkoord op 
hoofdlijnen op 21 mei 2019. Daarin staat als ambitie: we zetten het in januari 2019 
vastgestelde beleid voort.

 WBP en Begroting 2022, waarin als doel L1 staat vermeld: we benaderen het watersysteem 
integraal, zodat waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan.
In de begroting 2022 is daar nog als maatregel aan toegevoegd:
Het actualiseren van het overzicht van ons erfgoed wordt afgerond. Na afronding van de eind 
2021 gehouden evaluatie wordt nader besloten welke invulling erfgoed zal krijgen.

ARGUMENTEN
1. Het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit dat u in 2019 heeft vastgesteld 

wordt sinds februari 2020 uitgevoerd door de adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. 
2. Onderdeel van de beleidsmaatregelen uit 2019 is een evaluatie. Zie daarvoor de bijlagen 

Notitie Evaluatie Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit en de video ‘Het verhaal van water’ dat het 
doel illustreert. Conclusies zijn dat erfgoed en ruimtelijke kwaliteit breed zijn ingezet in de 
bedrijfsvoering; van planvorming tot beheer en communicatie. Dit is een doorlopende activiteit 
met 3 type inspanningen: 
 Voor de actualisatie van het waterschapserfgoed op onze website is een opzet (kaart, 

tijdlijn, datalijst) gemaakt die nog uitvoering vergt (30% gereed). 
 Voor de ruimtelijke inpassing van onze lopende wateropgaven is input gegeven aan 

Water op Maat (9 projecten), Stuwen en gemalen (6 projecten) en het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (4 projecten) en enkele beheervragen. 

 Voor zowel het interne als externe netwerk is de adviseur aanspreekpunt. Bijgedragen is 
aan onder meer aan gebiedsbiografieën (5x), Ruimte voor de Vecht, Erfgoedsterren Het 
Oversticht, Vlag van Salland,  maar ook aan de ontwikkeling van het vakgebied (Unie van 
waterschappen, universitair onderzoek, Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
erfgoedacademie, Stowa en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

3. Vanwege de positieve evaluatie en de actuele doelstellingen in WBP en begroting is het 
voorstel is om het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit te continueren. 

FINANCIËN
Het voorgaande betekent dat wij ook voorstellen de huidige financiële inzet te continueren. In de 
begroting 2022-2025 is jaarlijks €100.000 gereserveerd voor uitvoering van doel L1. Vanwege uw 
eerdere besluitvorming is dat bedrag nu nog geoormerkt: € 60.000 voor personele kosten (de 
formatieruimte waarover u in 2019 heeft besloten) en € 40.000 subsidiebudget. Om middelen flexibel 
in te kunnen zetten stellen wij voor dit budget te ‘ontschotten’ en voor de realisatie van doel L1 uit de 
begroting een totaalbedrag van € 100.000 per jaar toe te wijzen. 

Overigens: in principe worden uitgaven voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit gekoppeld 
aan het budget van programma’s en projecten en worden de kosten meegenomen in het 
investeringskrediet. Bijvoorbeeld een bouwhistorisch onderzoek van een te renoveren gemaal. Alleen 
in het geval dat een asset niet onder een programma of project valt maken wij gebruik van het 
hiervoor genoemde budget voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit.
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JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
N.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
N.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Belangrijke inspanning voor het doel is samenwerking met de omgeving en de vakwereld. Erfgoed en 
ruimtelijke kwaliteit zijn onderwerpen die vele omgevingspartners raken en inspireren.  

COMMUNICATIE 
De resultaten van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bieden aansprekende informatie om intern en extern 
te communiceren. De actualisatie van het overzicht van waterschapserfgoed zal samen met de 
filmpjes op de website toegankelijk zijn.

VERVOLG / UITVOERING
Het beleid zal worden uitgevoerd. Via de bestuursrapportages zullen wij u informeren over de 
voortgang van de actualisatie van het overzicht waterschapserfgoed (maatregel uit de begroting 
2022).

BIJLAGEN
1 Notitie Evaluatie Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (NB in iBabs werken niet alle links die in dit 
document zijn verwerkt. U dient ze desgewenst te kopiëren naar uw browser).
2 Video Het verhaal van water Waterschapserfgoed - YouTube

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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

https://www.youtube.com/watch?v=QU6qlVvhI2c

