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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. het beheer en onderhoud stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen te Assen over te 

nemen volgens bijgevoegd overdrachtsdocument;
2. Er mee in te stemmen dat het krediet dat reeds beschikbaar is gesteld voor de overname 

van stedelijk water in Steenwijkerland wordt ingezet voor de aanschaf van een 
amfibievoertuig in plaats van de aanleg van maaibootinlaatplaatsen 

3. Een krediet van € 100.000 voor de aanpassing van de waterinlaat Asserwijk beschikbaar te 
stellen en na realisatie 50% van de kosten te verrekenen met de gemeente.

SAMENVATTING

In de Waterwet (2009) is vastgelegd dat het waterschap ook verantwoordelijk is voor het 
watersysteembeheer in stedelijk gebied. Inmiddels heeft het waterschap het beheer van het 
stedelijk water in veel gemeenten overgenomen. 
Al voor de fusie is een deel van de watergangen in de Asser woonwijk Kloosterveen formeel in 
beheer gekomen bij het waterschap. Het beheer en onderhoud van het (stedelijk) oppervlaktewater 
wordt echter nog steeds door de gemeente gedaan. Het onderhoud wordt tot nog toe uitbesteed 
door de gemeente, waarbij sinds 2017 de kosten voor de categorie A-watergangen bij het 
waterschap in rekening worden gebracht. 
Afgelopen jaar is, in samenwerking met de gemeente, het watersysteem in Kloosterveen opnieuw 
beoordeeld aan de hand van de Kadernotitie stedelijk water 2021 en Beleidslijn beheer en 
onderhoud stedelijk water. Dat leidt tot een herziene indeling in A, B en C watergangen. 
Met ingang van 2023 gaat het waterschap het onderhoud van de categorie A- watergangen zelf 
verzorgen. Aangezien het aantal categorie A-watergangen toeneemt, nemen ook de kosten voor 
het beheer en onderhoud toe. 

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
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Zorgdragen voor het beheer en onderhoud van oppervlaktewater met een waterhuishoudkundige 
functie in het stedelijk gebied conform ons beleid. In de Doelenboom past de overdracht van stedelijk 
water onder de maatregel A1.1. “Implementatie omvang waterschapszorg.”
Onderhoud gaan plegen met een amfibievoertuig in plaats van een maaiboot draagt bij aan:

- K1: WDOD werkt aan herstel en behoud van biodiversiteit in oppervlaktewater, land en 
bodem.

- Q1: Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico’s
- R1: Komend decennium gaan we actief nieuwe technieken en innovaties toepassen in onze 

organisatie

KADER
De Waterwet beoogt om het beheer en onderhoud van oppervlaktewater met een
waterhuishoudkundige functie in stedelijk gebied bij het waterschap onder te brengen. Het wordt nu 
grotendeels door de gemeente uitgevoerd. Baggeren en maaien vormen hierin de belangrijkste 
onderdelen. Het waterschap doet al wel het peilbeheer.

Voor het beleid ten aanzien van overdracht en beheer van stedelijk water zijn 3 besluiten van belang:
 De nota “Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water (beleidsharmonisatie)”. AB 29 

januari 2019.
 De Kadernotie Stedelijk water. AB, 14 december 2021.
 De Uitwerkingsnotitie stedelijk water. DB, 8 januari 2022.

Maatwerk.
In de beleidskaders wordt aangegeven dat maatwerk daar waar noodzakelijk mogelijk is. 
Een belangrijk vertrekpunt is dat we ook in stedelijk gebied de ontvangstplicht voor maaisel en bagger 
hanteren. Met de gemeente is dat besproken en is nagegaan of en waar maaisel en bagger op de 
kant kunnen worden verwerkt. Uit het oogpunt van hygiëne, veiligheid en verschralingsbeheer blijkt dit 
in Kloosterveen niet haalbaar. 

De waterinlaat bij de Asserwijk functioneert niet goed, er kan onvoldoende water worden ingelaten. Wij
zijn ook nu al verantwoordelijk zijn voor peilbeheer en waterkwaliteit in de wijk en hebben belang bij 
een goed functionerende waterinlaat. In droge jaren geven wij nu tot €10.000 per jaar extra uit aan 
noodvoorzieningen. Bij een nieuwe waterinlaat is dat niet meer nodig. 
Voorgesteld wordt dat wij de waterinlaat overnemen en gaan aanpassen. De gemeente draagt voor 
50% bij in de kosten. 

ARGUMENTEN
1. Overdracht is noodzakelijk om te voldoen aan de Waterwet en uitvoering te geven aan het 

eigen beleid.
2. In de huidige begroting is rekening gehouden met de extra kosten voor beheer en onderhoud

van de overname stedelijk water Assen.
3. Werken met een amfibisch maaivoertuig heeft bedrijfseconomische én ecologische voordelen.

INNOVATIE
Tot nu toe doen we het onderhoud van stedelijk water grotendeels met een maaiboot. De ervaringen 
van de gemeente Assen met een amfibisch maaivoertuig waren aanleiding om te onderzoeken of deze 
werkwijze ook voor het waterschap aantrekkelijk is.
Daaruit blijkt dat de operationele kosten van een amfibisch maaivoertuig vergelijkbaar zijn met een 
maaiboot. Tevens blijkt dat het in eigen beheer uitvoeren circa 20% voordeliger is. Bovendien zijn dan 
geen maaibootinlaatplaatsen nodig waarvoor de investeringen alleen al voor Steenwijkerland en Assen 
geraamd worden op €589.000
De amfibische maaivoertuig wordt niet alleen ingezet in Assen en Steenwijkerland, maar ook in andere 
stedelijke gebieden zoals Hoogeveen en Zwolle. Daardoor is er voldoende werk om de machine zelf aan
te schaffen.
Een amfibisch maaivoertuig heeft geen schroef. Daardoor is de kans op vissterfte als gevolg van 
beschadiging van de vissen kleiner dan bij een maaiboot.
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4. Aanpassing van de waterinlaat is noodzakelijk. Een 50/50 kostenverdeling is redelijk omdat 
een groot deel van het watersysteem al bij ons op de legger stond en wij dus al 
verantwoordelijk waren voor het peilbeheer. Daarnaast besparen we op kosten voor 
noodvoorzieningen.

FINANCIËN
Voorgesteld wordt om het krediet van € 276.000 dat reeds beschikbaar is gesteld bij de overname van
het stedelijk water in Steenwijkerland niet te benutten voor de aanleg van maaibootinlaatplaatsen 
maar voor de aanschaf van een amfibisch maaivoertuig. De kosten daarvoor worden geraamd op 
€231.000.

Het totale effect op de toekomstige kapitaallasten is een verhoging van € 20.000 per jaar. De 
afschrijvingstermijn van een amfibievoertuig is korter dan de afschrijvingstermijn van 
maaibootinlaatplaatsen.

Kredietaanvraag waterinlaat Asserwijk
Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor de aanpassing van de 
waterinlaat Asserwijk. In de begroting is voor de overdracht van stedelijk water (aanvraag 1060)  
rekening gehouden met € 1miljoen waarvan al  € 276.000 beschikbaar is gesteld voor de kosten 
overdracht Steenwijkerland.
Na realisatie van de waterinlaat kan 50% (€ 50.000) bij de gemeente in rekening kan worden 
gebracht.

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2022-2025

Benodigd krediet (bruto) €100 €724
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) €50 0
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2023 2025
Kapitaallasten 3 43
Overige exploitatiekosten (-baten)
Impact exploitatierekening

De extra kapitaallasten van €23.000 i.v.m. een andere bestemming voor de krediet Steenwijkerland 
(aanschaf van een amfibievoertuig) en de eerdere ingebruikname van de aan te passen waterinlaat 
zijn niet geraamd in de meerjarenraming 2023-2026 voor de jaren 2023 en 2024. Voorgesteld wordt 
om de begroting 2024 hierop aan te passen.

De extra onderhoudskosten stedelijk water gemeente Assen zijn na het beleidsbesluit overdracht 
stedelijk water al in de meerjarenraming opgenomen.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
De wijzigingen in de legger worden meegenomen bij de eerstvolgende leggerwijziging.

Door toename van het areaal neemt de hoeveelheid werk toe. Naast onderhoud zullen ook de 
werkzaamheden voor de gebiedsbeheerder, peilbeheer en toezicht & handhaving toenemen. 
Op dit moment wordt de formatie niet uitgebreid. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het oppervlaktewatersysteem en het regenwaterafvoersysteem in de wijk zijn sterk verweven. 
Gemeente en waterschap zullen dan ook regelmatig moeten afstemmen om beide systemen in 
samenhang te blijven beheren.

Op dit moment wordt ten westen van Kloosterveen de nieuwe wijk Kloosterakker ontwikkeld. Het 
waterschap zal daar beheerder worden van het watersysteem dat aansluit op Kloosterveen.
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OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Assen ligt relatief ver van Zwolle, maakt geen onderdeel uit van het FLUVIUS samenwerkingsverband 
en valt maar voor een klein deel binnen WDODelta. Het is daarom zaak om blijvend te investeren in 
een goede verhouding met Assen op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau.

COMMUNICATIE 
Om bewoners te informeren over de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water, 
is een gezamenlijk persbericht opgesteld en wordt een inloopmoment georganiseerd. 
Om de overdracht definitief te bevestigen wordt een formeel moment gezocht waarin de gemeente het
beheer overdraagt en partijen de overeenkomst ondertekenen. Hierbij kan de pers worden 
uitgenodigd.

VERVOLG / UITVOERING
Tijdens de inventarisaties zijn een aantal actie- en aandachtspunten naar voren gekomen. Er zijn 
afspraken gemaakt over de termijn waarop deze acties uitgevoerd moeten zijn.

De formele overdracht kan plaatsvinden nadat het besluit ook in de gemeente is genomen. Dat besluit 
wordt verwacht in januari 2023.

BIJLAGE
Overdrachtsovereenkomst beheer en onderhoud stedelijk water van de gemeente Assen en 
waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


