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Dit is de vijfde veiligheidsrapportage van waterschap Drents Overijsselse 
Delta. Het onderdeel rapportage Zorgplicht van de integrale 
veiligheidsrapportage schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld 
van de waterkeringen van Waterschap/Rijkswaterstaat op de peildatum 1 
januari 2022 en geeft een doorkijk op de invulling van de zorgplicht in het 
voorgaande jaar. 

Als uitwerking van het visiedocument Watervisie ‘Meer dan water’ en het 
waterbeheerprogramma 2022-2027 is de volgende doelstelling 
geformuleerd ten aanzien van het beheer van de waterkeringen:

Wij zorgen voor waterveiligheid:

De waterveiligheid is een belangrijke taak van het waterschap. Wij zorgen 
voor bescherming tegen hoogwater en het beperken van schade waar 
mogelijk. Dit doen wij door het dagelijks uitvoeren van dijkonderhoud, het 
versterken van dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en het 
organiseren van een goede calamiteitenorganisatie.

Staat van de waterkeringen 

Normen 
In de normering van de primaire waterkeringen zijn geen wijzigingen 
voorzien.  

In 2018 hebben de provincies de aanwijzing van regionale keringen 
herzien. De herziene aanwijzing en normering is in 2019 vastgelegd in de 
provinciale verordeningen. De keringen op Kampereiland en langs de 
Sallandse weteringen waren hierin niet meegenomen en aanwijzing heeft 
in 2021 plaats gevonden en is  in 2022 van kracht geworden. De 
wijzigingen betreffen voor Kampereilanden dat er naast een 
inundatienorm ook overschrijdingsnorm vastgelegd wordt. Voor de 
Sallandse wetering zijn de normen gedifferentieerd en is er een nieuwe 
waterkering (rondom Marslanden G ) aangewezen waarvan overdracht 
naar het waterschap zal plaats vinden. In bijlage 1b zijn de wijzigingen 
opgenomen. 

Beoordeling/ toetsing 
De overzichtskaart, bijlage 1 geeft een beeld van het meest recente 
inzicht in de staat van de primaire en regionale waterkeringen vergeleken 
met de wettelijke norm. 

Voor het grootste deel zijn de resultaten van de beoordeling uit de 
landelijke beoordelingsronde 1 (LBO-1) volgens het WBI (wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium) opgenomen. Voor een deel van de 
primaire keringen volgt het inzicht nog uit de derde toetsronde (2011 
afgerond). Daarnaast is voor een deel van de keringen een Nadere 
Analyses van de Veiligheid (NAV) uitgevoerd binnen het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op basis van de nieuwe 
norm. De resultaten hiervan bieden een actueler inzicht dan de resultaten
van de derde toetsronde en zijn verwerkt in de kaarten (bijlagen en 
onderstaande tabel. 

Primair Regionaal

Veiligheidsoordeel dijken 2020 2021 2020 2021

[km] [km] [km] [km]

Voldoet aan de norm 38,2 38,2 116 116

Niet beoordeeld 20,7 20,7

Voldoet niet aan de norm 169,5 169,5

Totaal 228,4 228.4 116 116

De ervaring met de nieuwe systematiek van de WBI levert een nogal 
negatief kaartbeeld op. Wanneer er op een traject sprake is van één 
faalmechanisme dat als onvoldoende wordt beoordeeld, ook al is het 
maar over een klein gedeelte, dan wordt het gehele traject als 
onvoldoende beoordeeld.    

De verbindende waterkering 225 (VK 225)  wordt binnen LBO1 
beoordeeld conform de geldende norm, deze wordt afgerond in 2022. In 
het kader van de op 18 mei 2020 gemaakte afspraken door het 
Directoraat-Generaal Water en Bodem, Waterschap Drents Overijsselse 
Delta, Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel, naar aanleiding van de 
sloop van de Roggebotkering/sluis en de lokaal waterstand verhogende 
effecten,  zal er een aanvullende analyse worden uitgevoerd om duidelijk 
te krijgen of de gestelde norm de correcte norm is en welke fysieke 
verbetermaatregel nodig is om de kering te laten voldoen aan de 
wettelijke norm.

De volgende trajecten van primaire waterkeringen staan op de planning 
om beoordeeld te gaan worden. Vanaf 2023 moeten we alle regionale 
keringen  weer beoordelen.

Waterkering Traject Plannin
g

Primair Rondom Kampen 2022

Versterken
Bij de keringen die als ‘niet voldoende’ zijn beoordeeld, is geen sprake van
acuut gevaar, hier worden maatregelen genomen om de kans op 
overstromingen zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gedaan door deze 
keringen te verbeteren in het HWBP zodat deze gaan voldoen aan de 
veiligheidsnormen. Daarbij worden de meest urgente trajecten als eerste 
aangepakt. De HWBP-projecten zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

HWBP-project Status Planning

1. Zwolle Stadsdijken Planuitwerking loopt 2016-2024

2. Nrd. Randmeerdijk
Planuitwerking loopt ism WS Vallei en 
Veluwe

2017-2023

3. Zwolle-Olst Planuitwerking gestart 2017-2026

4. Vecht Stenendijk Hasselt Planuitwerking loopt 2019-2023

5. Vecht Dalfsen/ Zwolle Verkenning gestart 2019-2029

6. Keersluis Zwolle 2026-2031

7. Mastenbroek IJssel Beoordeling loopt 2022-2029

8. Mastenbroek Zwarte Meer Beoordeling afgerond 2028-2034

9. Mastenbroek Zwarte Water Beoordeling afgerond 2024-2030

10. Genemuiden-Hasselt Beoordeling afgerond 2030-2036

11. Vecht Noord Zwartewaterland Beoordeling afgerond 2031-2038

12. Vecht Oost Beoordeling afgerond 2031-2038

13. Deventer Beoordeling loopt 2034-2041

14. Rondom Kampen 2037-2044

Noodmaatregelen
Bij de keringen die als ‘niet voldoende’ zijn beoordeeld, is geen sprake van
acuut gevaar. Bij deze keringen worden, wanneer noodzakelijk, tijdelijke 
maatregelen genomen om het risico te beperken. Per traject onderzoeken
we wat daarvoor doelmatige maatregelen zijn. Deze maatregelen zijn 
vastgelegd in de noodmaatregelenlijst. 

Beheren
Het beheer en onderhoud wordt per activiteit beschreven. De beschreven
activiteiten zijn afkomstig uit het landelijk vastgestelde kader zorgplicht. 
Voor het dagelijkse beheer en onderhoud worden primaire en regionale 
waterkeringen nagenoeg op gelijke wijze behandeld.

Inspectie
Twee keer per jaar worden de primaire en regionale keringen 
‘geschouwd’; een grondige visuele inspectie. Ten opzichte van 2021 zien 
we een daling van het totaal aantal waarnemingen. 
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Waarnemingen schouw 2020 2021

Graafschades 340 169
Rijspoorschades 141 138

Beweiding 6 5
Lang gewas 118 67
Totaal 605 379

Alle waarnemingen herstellen we steeds op korte termijn na de schouw. 
Ten aanzien van 2021 zijn de volgende zaken te melden:

- Droogteschades : Waar we in de voorgaande jaren nog sprake was 
van schade door droogte zien we dit jaar dat mede door de regen dit 
jaar de schades zich aan het herstellen zijn door de regen die in de 
winterperiode van 2020/2021 is gevallen. 

- Graafschades: De graafschades zijn over de gehele linie afgenomen. 
Honden zorgen voor ruim 67% van de graafschades. 
Hoewel we geen graverij van de bever in de dijk hebben 
geconstateerd zien we wel een toename van de beverpopulatie in ons
gebied. We verwachten dat onder normale omstandigheden het risico
beperkt is voor de primaire kering. Met name tijdens hoogwater is er 
een verhoogd risico dat de bever gaat graven in de waterkering 
vanwege het onderlopen van zijn burcht. De Mura houdt de 
activiteiten van de bever nauwlettend in de gaten en verdachte 
locaties worden samen met de keringbeheerders onderzocht. In 
december hebben we voor het eerste de bever in het regionale 
systeem waargenomen omdat in de koude fase hier ook water tegen 
de waterkering staat is hier de kans op graverij in de waterkering. 

De grootste schade aan de dijk is aangebracht door een everzwijn die de 
grasmat over een lengte van honderden meters heeft omgewoeld. Op last
van de provincie Overijssel is het everzwijn afgeschoten. Voor nu 
beschouwen we de schade door het everzwijn als een eenmalige 
gebeurtenis en met een zeer kleine kans op herhaling en waarvoor we 
geen extra maatregelen hoeven te nemen. 

Onderhoud
De waterkeringen en de kunstwerken zijn conform plan onderhouden. Dit 
houdt onder meer in het jaarlijks maaien van de waterkeringen waarbij 
we in het kader van de biodiversiteit, gefaseerd maaien. Voorafgaand aan 
de proef- en of wintersluitingen zijn kunstwerken geïnspecteerd en 
onderhouden. Dit is onder meer uitgevoerd voor de kunstwerken in het 
tracé van Kampen-Midden voorafgaand aan een aansluitend op de 
oefening van de hoogwaterbrigade. De sluizen waarbij de 
(hoogwater)afsluitmiddelen niet regelmatig gebruikt worden zijn via een 
onderwaterinspectie geïnspecteerd en zijn eventuele obstakels en vuil is 
verwijderd. 

Vergunningverlening en handhaving
Het toezicht op de schouw, meldingen en klachten gebeurt door de 
dijkbeheerders. Bij overtredingen sturen zij zelf de 1e ambtelijke 
waarschuwing. Bij gebrek aan opvolging wordt de zaak overgedragen aan 
het team Handhaving. Verleende vergunningen worden door team 
Handhaving gecontroleerd.

Type 2021 2022
Vergunningen 295 361
Meldingen 252 179
Waarschuwingen 328 153
Overgedragen aan handhaving 14 20
Openstaande melding 0 8

In totaal zijn 153 waarschuwingen voor herstel verstuurd, waarvan maar 
20 zaken zijn overgedragen aan team Handhaving. Deze zaken zijn 
inmiddels allemaal afgehandeld of niet meer relevant. 

Dit jaar hebben we 361 vergunningen en 19 meldingen voor 
waterkeringen behandeld. Hiervan wordt ingeschat dat 60 % betrekking 
heeft op primaire waterkeringen.

Bediening kunstwerken
Bij verreweg de meeste kunstwerken vindt er jaarlijks een proefsluiting 
plaats, uitzondering zijn enkele coupures die één keer in de 3 jaar 
gesloten worden. Ook in 2021 zijn de proefsluitingen uitgevoerd voor de 
primaire waterkeringen. Uitzonderingen hierop zijn de keermiddelen die 
in woningen zitten die zijn niet bezocht i.v.m. de covid-maatregelen en 

zijn niet gesloten geweest. Enkele kleine keermiddelen die bij bedrijven 
zitten hebben alleen een visuele controle gehad. De bij de sluiting 
eventuele geconstateerde gebreken zijn gemeld bij de betreffende 
beheerder of verholpen. De gebreken/constateringen waren van dien 
aard dat een eventuele sluiting mogelijk bleef.  Met het uitvoeren van de 
proefsluitingen van de kunstwerken in de regionale keringen is aan het 
eind van 2021 begonnen en dit loopt door in 2022. 

Calamiteitenzorg
Opleiding en oefening

Ondanks Covid en de 1,5-meter-maatregel heeft ook dit jaar de oefening 
van de Hoogwaterbrigade plaatsgevonden. In september voorafgaand aan
het stormseizoen is de door middel van de proefsluiting de sluitprocedure
van de mobiele waterkering Kampen-Midden geoefend. 

Het aantal vrijwilligers dat zich inzet als dijkwacht is in 2020 opgelopen 
naar 800. Het opleidingsprogramma is als gevolg van Covid niet 
doorgegaan. Om mensen betrokken te houden verspreiden we een 
nieuwsbrief. Aanvullend is er een serie podcasts gemaakt, 
hoogwaterverhalen, gericht op onze vrijwillige dijkwachters en 
hoogwaterbrigadiers.

Hoogwatersituaties

Tijdens het hoogwater in Limburg hebben medewerkers vanuit onze 
organisatie ondersteuning geboden en naderhand is dit intern 
geëvalueerd. De opgedane inzichten hebben geleid tot kleine 
aanpassingen in onze aanpak en organisatie. Daarnaast hebben we 
binnen het gebied te maken gehad met verhoogde waterstanden op de 
IJssel in maart en juli maar dat heeft behalve het monitoren van een 
aantal bekende locaties met (zandmeevoerende) wellen niet geleid tot 
extra maatregelen. 

Als gevolg van doorlopende inspecties en de halfjaarlijkse schouw hebben
we een goed beeld van locaties met verhoogd risico in al onze 
waterkeringen, die extra aandacht verdienen tijdens hoogwater. Deze 
aandachtspunten zijn weergegeven in de kaart in bijlage 2 en betreffen 
voornamelijk:

- Slechte of ontbrekende grasmat als gevolg van de aanwezigheid van 
beplanting en bomen (droogte, schaduwwerking, beworteling, 
verstikking door bladeren);

- Scheuren in asfalt, met name bij polder Mastenbroek en bij Zalk.

Beheren dagelijkse gegevens kering
Informatievoorziening is een belangrijk onderdeel van het beheer 
waterkeringen. Aangezien de gegevens in verschillende bronsystemen 
opgenomen is hebben we gewerkt aan een dashboard waterveiligheid dat
ons inzicht geeft in de actuele situatie en risicovolle locaties met verhoogd
risico bij hoogwater. Het dashboard is in 2021 operationeel geworden en 
nu zijn we kinderziektes eruit aan het halen en ervaring met het 
dashboard aan het opdoen. Het actueel inlezen van waterstanden is een 
aandachtspunt waar nu aan gewerkt wordt.

Staat van de organisatie van waterkeringenbeheer 
De staat van de organisatie is gebaseerd op de inrichting en uitvoering van
de werkprocessen uit het landelijk vastgestelde kader zorgplicht. In 2018 
heeft de ILT een audit inspectie zorgplicht primaire waterkeringen 
uitgevoerd. De conclusie van de ILT was dat de zorgplicht bij WDOD 
nagenoeg in control is. De aandachtspunten zijn daarna opgepakt. De 
aanpak van toen is doorgezet en in 2021 wordt met behulp van een 
kernteam Zorgplicht de aandacht voor de Zorgplicht vastgehouden en 
behouden. Aandachtspunten die gesignaleerd worden besproken en 
indien nodig opgepakt. Verbeteringen die de afgelopen periode 
gerealiseerd zijn, zijn onder meer de ontwikkeling van dashboard 
waterveiligheid, verbeteren van de beverinspecties. 

Om de inrichting en uitvoering van de zorgplicht te verbeteren is ook 
besloten dat waterschappen elkaar onderling gaan toetsen op 
beheerzaken (peer-reviews). Onze peer-review is de tweede peer-review 
in de regio Rijn-Oost plus en staat voor het voorjaar 2022 gepland. In 2021



heeft WDOD deelgenomen aan de peerreview van waterschap Rivierenland. 

Bijlage 1: Overzicht beoordeling WBI, NAV en derde toetsronde



Bijlage 1b: Aanwijzing regionale kering 2021 Overijssel



Bijlage 2: Overzicht aandachtspunten hoogwater (alle waterkeringen)



Bijlage 3: Overzicht HWBP projecten
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