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1. Inleiding
1.1. Doel
Vanaf 2018 is het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud Op Maat (IBOOM) van
kracht. Conform het bestuursbesluit op 31 oktober 2017 over de vaststelling van
dit beleid is na een periode van 3 jaar een evaluatie uitgevoerd. De bevindingen
van deze evaluatie zijn in voorliggend evaluatierapport weergegeven. Ook zijn
een aantal aanbevelingen opgenomen voor het vervolg.
Met deze evaluatie zijn verschillende onderdelen van het beleid onderzocht en
daarmee is duidelijk geworden dat de destijds vastgestelde ambitie en kaders een
duidelijk raamwerk bieden om het beheer en onderhoud van het watersysteem in
het landelijk gebied uit te voeren. In de evaluatie is onder meer gekeken naar de
onderstaande punten:
De voortgang, een stand van zaken in welke mate en waar het IBOOM
beleid is toegepast.
De uitvoerbaarheid van het beleid; zijn de onderhoudsvarianten uit het
IBOOM beleid toepasbaar?
De kostenontwikkeling van de uitvoering van het beleid IBOOM en de
verschillende vergoedingen
Duurzaam gebruik van maaisel; Wat zijn de ontwikkelingen in het
meerijden van de kipper etc. en wat zijn de praktijkervaringen?
Wat is het draagvlak voor het IBOOM beleid en wat vindt de ontvanger
van de geldende vergoedingen?
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, die tot aanscherping/wijziging van het
IBOOM beleid kunnen leiden?
Onderhoud van A watergangen door agrariërs. Welke ervaringen zijn op
gedaan in de pilots waar agrariërs een A watergang onderhouden?

1.2. Achtergrond
Op 31 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur het beleid Inrichting, Beheer en
Onderhoud Op Maat (IBOOM) vastgesteld. Dit beleid gaat over het beheer en
onderhoud van het watersysteem in het landelijk gebied voor wat betreft maaien
en baggeren. Het nieuwe beleid is vanaf 2018 van kracht. Via de Water Op Maat
projecten en Waterschapszorg is afgelopen jaren uitvoering gegeven aan het
beleid in verschillende delen van het werkgebied. Onderdeel van het
bestuursbesluit eind 2017 was het uitvoeren van een evaluatie op het beleid na
een periode van 3 jaar.

1.3. Onderzoeksmethoden
Voor het uitvoeren van deze evaluatie is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan
van aanpak is besproken met de opdrachtgever en portefeuillehouder. In het plan
van aanpak zijn een drietal fasen onderscheiden waar langs de evaluatie is
uitgevoerd.
Fase 1 bestond uit het verzamelen van feiten door middel van bureauonderzoek.
Hierbij ging het om gegevens over in welke projecten IBOOM is toegepast, trend
in de toename van het meerijden van een kipper, trend in uitbetaling
vergoedingen etc. Ook is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de hoogte
van de vergoedingen bij andere waterschappen.
Fase 2 bestond uit het analyseren van deze feiten en bespreken met diverse
medewerkers om samen te concluderen wat de oorzaak is van de uitkomsten uit
fase 1 en welke verbeterpunten eventueel nodig zijn. In deze fase zijn ook een
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aantal aanliggende eigenaren geïnterviewd. Hiermee ontstond een beeld van het
draagvlak voor het beleid
Fase 3 bestond uit het vertalen van de feiten, de analyse en de leerpunten naar
het voorliggende evaluatierapport. De uitkomsten van het evaluatierapport
worden voorgelegd aan het bestuur.

1.4. Leeswijzer
In dit rapport worden de bevindingen beschreven van de uitgevoerde evaluatie
van het IBOOM beleid. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven
op het IBOOM beleid zoals dat eind 2017 is vastgesteld en afgelopen jaren
uitvoering aan is gegeven. De verschillende onderdelen van het beleid komen
hierbij aan de orde. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten van de evaluatie. Aan
de hand van verschillende onderwerpen worden eerst de feiten beschreven.
Vervolgens komen de ervaringen uit de praktijk aan de orde. Tenslotte volgen in
hoofdstuk 4 de conclusies en een aantal aanbevelingen.
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2. Inrichting Beheer en
Onderhoud Op Maat
2.1. Inleiding
Voorafgaand aan de fusie hadden zowel het waterschap Groot Salland als het
waterschap Reest en Wieden een eigen beheer- en onderhoudsbeleid. Het beleid
bij Groot Salland koerste vooral op het omvormen van smalspooronderhoud naar
breedspooronderhoud en werd door de omgeving als star ervaren. Kenmerken
van het beleid bij Reest en Wieden was o.a. het behouden van de ontvangstplicht
en de mogelijkheid om rijschade door gewassen vergoedt te krijgen.
De fusie vroeg om een nieuwe koersbepaling van het beheer- en
onderhoudsbeleid voor het watersysteem voor het landelijk gebied. Het IBOOM
beleid zegt iets over de wijze waarop het waterschap vorm wil geven aan het
beheer en onderhoud van het watersysteem in het landelijk gebied en heeft de
volgende ambitie:
We streven naar maatwerk, passend binnen de gestelde kaders door het bestuur.
Onder maatwerk verstaan wij dat het beheer en onderhoud aan een watergang of
waterberging wordt afgestemd op de functies in een gebied en de (beleids)doelen,
rekening houdend met de gebiedskenmerken en wensen en ideeën van de
inwoners en omgeving en doelmatige werking Beheer- en Onderhoudsprocessen.
Bij deze ambitie zijn ook verschillende kaders vastgesteld door het bestuur. Deze
zijn opgenomen in bijlage 1.
Het IBOOM beleid biedt ruimte voor gebied specifieke oplossingen. Het gaat
hierbij over de wijze van onderhoud, het al dan niet betalen van een vergoeding,
de frequentie van onderhoud, maaiselverwerking, bagger en onderhoudspaden
en –routes.
Bij het vaststellen van het IBOOM beleid is besloten dat bij de inwerkingtreding
van het IBOOM beleid de bestaande situaties voor wat betreft de
onderhoudsinrichting en de wijze van onderhoud het uitgangspunt is. Dit
betekent dat niet overal een nieuwe wijze van beheer en onderhoud werd
geïntroduceerd en dat het hele gebied op de kop gezet zou worden. Alleen in
gebieden waar zich een aanleiding voordoet, zoals een herinrichting i.v.m. de
Kaderrichtlijn Water of knelpunten in het huidige onderhoudssysteem heeft er
een wijziging voorgedaan in de inrichting en/of het beheer en onderhoud
conform het IBOOM beleid. Voor deze situaties geldt dat een gebiedsproces
wordt opgestart. De verschillende varianten voor maaisel en de
onderhoudsinrichting vormen daarbij een basis voor het gesprek.
Voor wat betreft de vergoedingen gold wel dat deze voor het gehele werkgebied
aangepast zijn op basis van het bestuursbesluit.

2.2. IBOOM in het kort
Het IBOOM beleid bestaat uit een aantal onderdelen:
De varianten in de wijze hoe het waterschap langs de watergang gaat
om de watergang te onderhouden (de onderhoudsinrichting);
De varianten in de wijze waarop met het vrijkomende maaisel wordt
omgegaan;
De vergoedingsregelingen voor het ontvangen van bagger en maaisel.
Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
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2.2.1. Varianten in onderhoudsrichting
Het onderhoud aan een watergang kan op verschillende manieren uitgevoerd
worden. Brede watergangen met voldoende waterdiepte kan het waterschap
onderhouden met een maaiboot, waarbij we het maaisel naar 1 punt laten
afdrijven en het daar uit de watergang halen. Een andere variant is dat het
onderhoud met een smalspoor- of breedspoorkraan wordt uitgevoerd vanaf een
eigen onderhoudspad. Het verschil tussen een rijroute en een pad is, dat het
waterschap een pad in eigendom heeft en een rijroute een route is door het land
van aanliggende eigenaren. Op basis van artikel 5.23 van de Waterwet moeten
eigenaren gedogen dat het waterschap over het land rijdt.
De varianten van onderhoudsinrichting binnen het IBOOM beleid zijn hieronder
weergegeven.
Onderhoudsvariant
Eenzijdige route over het land
Tweezijdige route over het land
Breedspoorpad(en)
Smalspoorpaden
Varend onderhoud

Afbeelding 1 Eenzijdige onderhoudsroute over het land

2.2.2. Varianten in maaiselverwerking
In artikel 5.23 van de Waterwet is opgenomen dat de aanliggende eigenaren van
een watergang een plicht hebben om het maaisel of bagger te ontvangen. Dit
noemen we de ontvangstplicht. Bij vuil of verdacht maaisel voert het waterschap
het maaisel af. In het IBOOM beleid zijn een aantal varianten opgenomen waar
het maaisel neergelegd kan worden. Hierbij worden ook mogelijkheden geboden
om het maaisel af te voeren voor gebruik door mee te rijden met een kipper of
het klaarleggen van een maaiselplaat.
Mogelijkheden maaisel
Maaisel op de insteek (rijzijde en/of overzijde)
Maaisel in het land (een of tweezijdig)
Maaisel op het pad
Maaisel afvoeren voor gebruik
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Afbeelding 2 Maaiselplaat

2.2.3. Vergoedingsregelingen
Bij het vaststellen van het IBOOM beleid is besloten tot het gebruik van een
tweetal vergoedingsregelingen, naast de bestaande schadevergoeding. Dit
betekent dat de volgende vergoedingsregelingen gelden:
De baggervergoeding
De nadeelcompensatie
De schadevergoeding
De baggervergoeding en de nadeelcompensatie zijn bovenwettelijke
vergoedingen.
Baggervergoeding
In principe geldt er een ontvangstplicht voor bagger voor aanliggende eigenaren.
De ontvangst van bagger kan gezien worden als een overmatige overlast. Daarom
is gekozen voor een vergoeding voor de ontvangst van bagger. De vergoeding
betreft een tegemoetkoming in de verwerkingskosten en de gewasderving.
De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van de hoeveelheid m3 bagger. De
hoeveelheid bagger wordt vooraf ingemeten op basis van het bestek voor het
project. Per m3 bagger wordt een vergoeding van € 3,- betaald.
Nadeelcompensatie
Aanliggende eigenaren hebben binnen het waterschap recht op een
nadeelcompensatie indien langs een watergang:
- een eenzijdige route door het land ligt en
- het maaisel meer dan 30 centimeter uit de insteek in het land aan de
rijzijde komt te liggen.
De nadeelcompensatie is een bovenwettelijke compensatie voor het feit dat de
eigenaar altijd aan dezelfde zijde van de watergang het maaisel in zijn gewas
krijgt.
De nadeelcompensatie voor 2021 was als volgt.
Gewas
Gras, rogge, haver
Mais, gerst, tarwe
Aardappelen, suikerbieten

Nadeelcompensatie 2021 €/hectare
€ 597,83
€ 1.065,79
€ 1.431,36

Jaarlijks wordt de nadeelcompensatie geïndexeerd conform de indexatie van de
Gasunie. In bijlage 2 is de berekening van de nadeelcompensatie opgenomen.
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Soms gaan aangelanden ervanuit dat met de vergoeding het maaisel opgeruimd
moet kunnen worden. De vergoeding is daar niet op gebaseerd. De
nadeelcompensatie wordt uitbetaald voor het feit dat de aanliggende eigenaar
extra gewasderving heeft omdat al het maaisel altijd aan dezelfde zijde wordt
neergelegd.
Schadevergoeding
Een schadevergoeding betaalt het waterschap uit als ten onrechte/ per ongeluk
schade aan iemands eigendom is aangebracht. Voorbeelden hiervan zijn:
- Gewas is kapot gereden, terwijl het waterschap daar niet hadden
moeten rijden in die periode
- Het waterschap heeft sporen gereden (>5 cm insporing)

2.3. Uitvoering IBOOM
Het IBOOM beleid wordt meegenomen in trajecten waar een verandering
optreedt. Dit zijn tot op heden de gebiedsprocessen die opgestart zijn in het
kader van de Water Op Maat (WOM) projecten en Waterschapszorg. In deze
gebiedsprocessen wordt samen met het gebied invulling gegeven aan de
verschillende beleidsopgaven voor dat betreffende gebied.
Om er voor te zorgen dat het beleid toegepast kan worden is na vaststelling van
het beleid in 2017 een implementatietraject gestart. Vragen vanuit de praktijk en
het beleid zijn vertaald naar inrichtingseisen, waar rekening mee moet worden
gehouden in herinrichtingsprojecten.
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3. Evaluatie
3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van verschillende deelonderwerpen de
uitkomsten van de evaluatie. Het gaat hierbij om de aspecten; de uitvoering van
IBOOM, maaisel, vergoedingen, draagvlak, onderhoud door derden en tenslotte
de ontwikkelingen die spelen en van invloed kunnen zijn op het IBOOM beleid de
komende jaren. Elke paragraaf beschrijft allereerst de feiten waarna de
ervaringen uit de praktijk worden beschreven. Deze ervaringen zijn gebaseerd op
gesprekken die met verschillende medewerkers en een aantal agrariërs zijn
gevoerd. In hoofdstuk 4 worden op basis van deze feiten en praktijkervaringen
conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.

3.2. Uitvoering (implementatie) IBOOM
De feiten
De uitvoering van IBOOM wordt meegenomen in het project Waterschapszorg en
in de WOM projecten. In deze projecten wordt in verschillende gebieden samen
met de gebruikers van het gebied invulling gegeven aan de opgaven voor dat
betreffende gebied. In de periode tussen 2018 en 2021 waren 18 WOM projecten
in voorbereiding of uitvoering. Daarvan waren er 12 projecten in voorbereiding
en 6 projecten in uitvoering of reeds uitgevoerd.
In 9 WOM projecten (50% van het totaal) heeft de herinrichting geleidt tot een
wijziging van de onderhoudsinrichting. In onderstaande tabel zijn deze
wijzigingen weergegeven.

Wijziging onderhoudsinrichting

Aantal WOM projecten

van varend naar rijdend onderhoud
van smalspoorpad naar breedspoor rijroute door het
land
van tweezijdig smalspoor naar 1 zijdig smalspoorpad en 1
zijdige breedspoorrijroute

1
4
4

De WOM projecten zijn voornamelijk projecten waar ten behoeve van de
Kaderrichtlijn Water een natuurvriendelijke oever of moeraszone wordt
aangelegd. De smalspoorpaden worden in deze situaties vaak afgegraven en het
onderhoud vindt in de nieuwe situatie plaats vanaf een rijroute door het land.
Kosten IBOOM
In het kader van het IBOOM beleid is het volgende over de kosten opgenomen:
Op macroniveau zullen, bij het huidige niveau van waterschapszorg, de kosten
vergelijkbaar zijn met de huidige onderhoudskosten. Op deelgebiedsniveau zijn de
huidige kosten leidend, maar niet bepalend.
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Op basis van de voorcalculaties van een aantal WOM-projecten wordt een
besparing verwacht van het reguliere onderhoud per kilometer. Echter is het niet
te bepalen of de onderhoudskosten op macroniveau gelijk zijn gebleven omdat
de exploitatiekosten voor beheer en onderhoud beïnvloed worden door
verschillende factoren:
- een toename in het areaal van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers,
waterbergingen, stedelijk water;
- de toename van exoten;
- weersinvloeden, die invloed hebben op het peilbeheer en het benodigde
maaibeheer.
Ook verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water en duurzaamheid kunnen leiden
tot hogere onderhoudskosten. Daarom wordt in de bestuursvoorstellen van een
WOM project een onderhoudsparagraaf opgenomen, waarin expliciet de kosten
voor het onderhoud worden weergegeven als onderdeel van de besluitvorming.
De ervaringen uit de praktijk
Op basis van de ervaringen uit de praktijk wordt het volgende gesignaleerd:
- De uitvoering van het IBOOM beleid verloopt goed. De varianten in de
onderhoudsinrichting zijn goed toepasbaar in de praktijk binnen
Waterschapszorg en WOM-projecten.
- Afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het werken met de elementen
uit het beleid en op welke wijze deze in de praktijk toegepast kunnen
worden. Hiervoor is bijvoorbeeld een handleiding ontworpen om de
informatie makkelijk toegankelijk te maken. Het zorgen voor een goed
kennisniveau binnen de organisatie over het beleid, de ontwikkelingen
en wat er omheen speelt is een doorgaand proces om zo ook met de
omgeving het goede gesprek te kunnen voeren.

3.3. Maaisel
De feiten
Alle varianten voor de verwerking van maaisel uit het IBOOM beleid worden in de
praktijk toegepast. Binnen de regio’s in het waterschap worden verschillen
geconstateerd tussen de wijze waarop de verwerking van het maaisel plaats
vindt. Deze regionale verschillen zijn te verklaren doordat op verschillende wijzen
onderhoud wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met de ondergrond in elk
gebied (draagkracht) en hoe het onderhoud historisch door de voormalige
waterschappen vorm heeft gekregen en gebied specifieke omstandigheden.
Wijze van verwerking van maaisel in de deelgebieden
- In de regio noord liggen veelal onderhoudspaden (deels) in eigendom
van het waterschap. Het maaisel wordt hier op het pad gelegd en
verklepeld;
- In de regio west wordt het maaisel voornamelijk op de rand van de
watergang gelegd. In de omgeving Kampen wordt het maaisel op de
rijroute gelegd meer dan 30 centimeter in het land;
- In de regio zuid lagen veel smalspooronderhoudspaden, maar door de
herinrichting van de waterlichamen ten behoeve van de Kaderrichtlijn
Water zijn deze paden vaak afgegraven en ligt er nu een eenzijdige
rijroute door het land van de aanliggende eigenaar, die het maaisel moet
ontvangen;
- Het maaisel van de natuurvriendelijke oevers en waterbergingen voert
het waterschap af. Net als het maaisel dat vrij komt uit de bredere
watergangen, die onderhouden worden met de maaiboot;
- Het maaisel in stedelijk gebied wordt veelal door het waterschap
afgevoerd. Enkele gemeentes in de regio noord waar nog geen
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overdracht van het stedelijk water heeft plaatsgevonden voeren daar
zelf het maaisel af.
Aanliggende eigenaren met een rijroute door het land kunnen via de website van
het waterschap aangeven of ze graag mee willen rijden met een kipper, een
maaiselplaat klaar leggen of het maaisel graag op bulten willen hebben liggen.
Het waterschap onderzoekt dan deze wensen en kijkt wat haalbaar is. Lang niet
met al het materieel kunnen we ingaan op deze wensen. Ook met gemeenten is
steeds meer afstemming over de ontvangst van maaisel in wegbermen in het
landelijke gebied. Op de maaiselstromenkaart in bijlage 3 is te zien hoe de huidige
maaiselstromen lopen.

Afbeelding 3 Meerijden met kipper

Nuttig hergebruik van maaisel
In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt beschreven dat het waterschap
bij de uitvoering van werkzaamheden streeft naar minder afval en waarbij de
afvalstromen duurzamer worden bestemd. Een van de maatregelen om dit doel
te bereiken is het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar en een bron voor
bio-based producten.
Binnen het waterschap wordt op verschillende plekken het maaisel ingezet als
bodemverbeteraar via de kleine kringloop. Met name in de regio zuid en op
enkele plaatsen in de regio noord (maaiboot maaisel) en in de regio west (enkele
agrariërs voeren maaisel af) wordt het maaisel verwerkt als bodemverbeteraar.
Op afbeelding 4 is de kleine kringloop schematisch weergegeven.

Evaluatie Beleid Inrichting Beheer en Onderhoud Op Maat

11

Afbeelding 4 De kleine kringloop

Het maaisel afkomstig uit watergangen in het stedelijk gebied wordt niet
aangeboden in de kleine kringloop. Maaisel kan alleen in de kleine kringloop
verwerkt wordt als het schoon en onverdacht is. Dit is niet met zekerheid te
zeggen van het maaisel dat vrijkomt in het stedelijk gebied.
Door zoveel mogelijk maaisel af te voeren via de kleine kringloop bespaart het
waterschap op stort- en transport kosten en vindt er vermoedelijke een reductie
plaats van broeikasgassen. Daarnaast zorgt het maaisel voor meer humus in de
bodem waardoor voedingstoffen en vocht beter kunnen hechten aan de
bodemdeeltjes.
De ervaringen uit de praktijk
Sinds 2018 hebben agrariërs de mogelijkheid om het maaisel makkelijker af te
voeren. Uit de praktijkervaringen blijkt dat:
- in de regio zuid het aantal agrariërs stagneert dat mee wil rijden met
kipper. Het tijdig klaar staan met een kipper en deze tussendoor legen
past niet altijd in de bedrijfsplanning. Steeds meer agrariërs stappen
over op de maaiselplaat;
- in de regio west neemt het aantal agrariërs dat wil deelnemen toe. Dit
blijkt niet altijd mogelijk met het huidige machinepark en de draagkracht
van de bodem;
- in de omgeving Kampen willen een aantal agrariërs liever het maaisel op
de insteek i.p.v. in het land en geen nadeelcompensatie meer
ontvangen.
- een aannemer geeft aan dat het meerijden met de kipper conflicteert
met de meterprijs;
- medewerkers ervaren meer draagvlak bij agrariërs. De relatie met de
agrariërs is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2017, doordat het
waterschap nu deze mogelijkheden voor maaiselverwerking biedt;
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3.4. Vergoedingen
De feiten
De baggervergoeding
In onderstaande tabel is de uitbetaalde baggervergoeding per jaar voor de
periode 2018 tot en met 2021 weergegeven.
Jaar

Uitbetaalde baggervergoeding

2018

€ 129.582

2019

€ 182.364

2020

€ 81.390

2021

€ 135.254

gemiddelde

€ 132.148

Gemiddeld wordt er per jaar €132.148,- uitbetaald aan baggervergoeding. De
verschillen worden verklaard door:
Grotere watergangen met meer slib gebaggerd zijn in 2019
Meer watergangen gebaggerd zijn in 2019
Minder watergangen gebaggerd zijn in 2020
Kleinere watergangen met minder slib gebaggerd zijn in 2019
Veel op eigen grond verspreid is (onderhoudsstrook/pad)
Veel op grond van andere overheden verspreid is
Bij het vaststellen van het beleid zijn de jaarlijkse baggervergoedingskosten
geschat op €300.000. Deze geschatte kosten zijn gebaseerd op een verwachting
dat gemiddeld 400 kilometer watergang per jaar gebaggerd wordt. Afgelopen
jaren is gemiddeld minder kilometer watergang gebaggerd, gemiddeld 250
kilometer, waardoor de uitbetaalde baggervergoeding lager is uitgevallen. In het
voorjaar 2022 zal er een nieuw uitvoeringsprogramma Baggeren aan het bestuur
worden aangeboden. Hierin zal worden aangegeven worden wat de geschatte
kosten zijn van de baggervergoeding voor de komende jaren.
Baggervergoeding bij andere waterschappen
In het kader van deze evaluatie is net zoals bij het opstellen van het beleid een
vergelijking gemaakt met andere waterschappen over de baggervergoeding. Uit
de bedrijfsvergelijking baggeren blijkt dat in ieder geval 15 waterschappen een
baggervergoeding hanteren. De opbouw van de baggervergoeding is verschillend.
Enkele waterschappen hanteren een prijs per kubieke meter bagger per meter.
Andere waterschappen zoals WDODelta hanteren een prijs per kubieke meter. Er
zijn ook waterschappen, die een combinatie van beide maken. Waterschap Vallei
en Veluwe is het enige waterschap dat zelf de bagger verspreidt en verwerkt. Dit
maakt het lastig om de vergoedingen goed met elkaar te kunnen vergelijken.
In onderstaande tabel is voor de waterschappen, die werken met een kubieke
meter prijs de vergoedingen op een rij gezet. Hieruit blijkt dat de
baggervergoeding van WDODelta iets boven het landelijk gemiddelde ligt.
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Waterschap

Tarief

Scheldestromen

€ 0,70/m3, alleen bij > 2,5 m3/m

Delfland

€ 6,10/m3

Hollands noorderkwartier

€ 1,-/m3, alleen bij > 1 m3

Noorderzijlvest

€ 1,50/m3 bij tweezijdig
€ 2,-/m3 bij enkelzijdig
€1,85 bij <4m3/m
€ 2,50/m3 bij > 4 m3/m

Waterschap Drents Overijsselse Delta

€3,-/m3

Gemiddelde

€ 2,55

Rijn en IJssel

De nadeelcompensatie
In de volgende tabel is het aantal eigenaren per jaar weergegeven dat een
nadeelcompensatie ontvangt. Het aantal eigenaren is afgelopen jaren redelijk
gelijk gebleven.
Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
Gemiddelde

Aantal eigenaren dat een nadeelcompensatie ontvangt
595
639
623
616
614
617

De nadeelcompensatie wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de
Gasunienorm.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de hoogte van de
nadeelcompensatie (eenheidsprijzen per hectare) weer over de afgelopen jaren.
Hieruit blijkt dat de hoogte van de vergoeding in het begin van de beleidsperiode
redelijk gelijk gebleven is. In 2020 is de vergoeding voor grasland gestegen en
voor maisland gedaald. In 2021 is de vergoeding voor alle gewassen gestegen.
Gewas
Gras, rogge,
haver
Mais, gerst,
tarwe
Aardappelen,
suikerbieten
Wortelen

2017
€ 550,00

2018
€ 550,00

2019
€ 550,00

2020
€ 573,91

2021
€ 597,83

€ 1065,79

€ 1105,26

€ 1105,26

€ 986,84

€ 1065,79

€ 1407,12

€ 1420,16

€ 1420,16

€ 1404,60

€ 1431,36

€ 3711,78

€ 3711,78

€ 3711,78

In de periode 2017 tot en met 2020 heeft het waterschap de volgende bedragen
aan nadeelcompensatie uitbetaald.
Jaar
2017

Uitbetaalde nadeelcompensatie
€ 100.510

2018

€

2019

€ 124.233

2020

€ 105.211

2021

€

gemiddelde

€ 103.986

91.414

98.560
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In het bestuursbesluit over de vaststelling van het IBOOM beleid is een
inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten voor het toekennen van deze
vergoeding. Toen werd ingeschat dat de jaarlijkse kosten op termijn kunnen
stijgen van € 80.000 naar € 250.000. Waarbij bij het bepalen van het maximum
bedrag gerekend is met een grote toepassing van een onderhoudsinrichting
waarbij de nadeelcompensatie van toepassing zou zijn. Naar verwachting zal het
aantal eigenaren dat recht heeft op een nadeelcompensatie en daarmee de
jaarlijkse kosten, komende jaren nog wel iets toenemen door de WOM projecten
en de verdere uitrol van Waterschapszorg.

Afbeelding 5 Ontvangst maaisel in het land

De ervaringen uit de praktijk
De baggervergoeding
Er worden soms signalen ontvangen dat aanliggende grondeigenaren de
baggervergoeding te laag vinden. De grondeigenaren hebben soms moeite met
de ontvangstplicht. De vergoeding is een tegemoetkoming, maar wordt vaak
gezien als een opruimvergoeding. De bagger kan niet opgeruimd worden van de
vergoeding.
Een aantal grondeigenaren wil graag de garantie dat bij de volgende
baggerperiode (10-15 jaar) de bagger naar de andere zijde gaat. De
onderhoudsregio’s proberen hier rekening mee te houden door op kaarten bij te
houden op welke kant de bagger is neergelegd.
De nadeelcompensatie
Medewerkers in het veld krijgen over het algemeen weinig reacties en vragen van
aanliggende grondeigenaren over de nadeelcompensatie. Uitleg hoe de
nadeelcompensatie is opgebouwd en in welke gevallen een eigenaar recht heeft
op een vergoeding vraagt aandacht.
Een enkele eigenaar vraagt soms om uitleg waarom de rijschade aan het gewas
niet vergoedt wordt en wel de extra gewasderving als gevolg van de extra
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maaiselontvangst. De reden is dat het een bovenwettelijke vergoeding is voor de
extra maaisel ontvangst bovenop de ontvangstplicht die de aanliggende eigenaar
(en de daarbij behorende gewasschade) toch al had.
De vergoeding wordt uitbetaald aan de landeigenaren, dus ook
landgoedeigenaren. Voor pachters is niet altijd duidelijk of en hoe zij de
nadeelcompensatie verrekend krijgen.

3.5. Draagvlak
Door middel van interviews met medewerkers die werkzaam zijn binnen het
beheer en onderhoud in de verschillende deelgebieden van het waterschap en
met een aantal aanliggende agrariërs is een beeld geschetst van het draagvlak
onder aanliggende eigenaren over het IBOOM beleid. Hieruit ontstaat het
volgende beeld:
• Uit de ervaringen uit de praktijk blijkt dat er meer begrip en
samenwerking met de aanliggende eigenaren is ontstaan door ze de
mogelijkheid te bieden om met een kipper mee te rijden of een
maaiselplaat klaar te leggen. Een wijziging in de onderhoudsinrichting
geeft altijd onrust in een gebied. Zeker als het waterschap eerst over een
eigen onderhoudspad het onderhoud uitvoerde en na de herinrichting
door het land van de aanliggende eigenaar rijdt om de watergang of
natuurvriendelijke oever te onderhouden;
• Daarnaast zijn agrariërs bij natuurvriendelijke oevers huiverig voor een
toename van ongedierte en een hogere onkruiddruk;
• De hoogte van de baggervergoeding en de zijde waar de bagger neer
wordt gelegd zorgt soms voor discussie met aanliggende eigenaren.

3.6. Onderhoud door derden
In het bestuursbesluit over IBOOM op 31 oktober 2017 is het volgende
opgenomen over het onderhoud door derden:
Voorgesteld wordt om het onderhoud door derden te stimuleren in bergingen,
vistrappen en recreatieve voorzieningen. Voor A-watergangen inclusief eventuele
onderhoudspaden geldt het uitgangspunt dat het waterschap het onderhoud zelf
uitvoert. Indien nieuwe initiatieven zich voordoen worden deze besproken, de
consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Het is dan aan
het bestuur om te bepalen of zij van dit uitgangspunt wil afstappen.
Bij een aantal watergangen wordt afgeweken van bovenstaande beleid. Het
betreft een drietal gebieden waar overeenkomsten gesloten zijn met de
betrokken agrariërs. Inmiddels is in een project een tweetal zienswijzen
ontvangen om het onderhoud van een A-watergang door derden te laten
uitvoeren.
Op basis van gesprekken met betrokken agrariërs en medewerkers komen 3
aspecten naar voren:
1. Onderhoud wordt niet altijd conform de afspraken uitgevoerd;
2. Onderhoud heeft niet tot peilproblemen geleid;
3. Het inpassen in de eigen bedrijfsvoering is belangrijk, daar wegen de
meerkosten voor de meeste deelnemende agrariërs tegen op
1. Onderhoud niet altijd conform afspraken uitgevoerd
Het waterschap heeft met de betreffende agrariërs afspraken gemaakt en
vastgelegd in een overeenkomst. In de overeenkomst is opgenomen hoe vaak de
watergang gemaaid moet worden, in welke periode en of er begroeiing tijdens de
maaibeurt moet blijven staan. Het blijkt dat slechts een klein deel van de
deelnemers zich houdt aan de afspraken en het merendeel de afspraken uit de
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overeenkomsten niet nakomt. Watergangen worden minder frequent gemaaid,
bijvoorbeeld maar 1 keer in plaats van 2 keer of zelfs een jaar niet gemaaid. Ook
is vegetatie niet blijven staan op plaatsen waar dat was afgesproken en
opgenomen in de overeenkomst.
2. Onderhoud heeft niet tot peilproblemen geleid
Tijdens de pilotperiode zijn er geen peilproblemen geweest in de drie gebieden of
achterliggend agrarische gronden en industrieterrein. In de pilotperiode zijn geen
extreme weersomstandigheden in deze gebieden geweest.
Het waterschap is en blijft onderhoudsplichtig. Bij eventuele wateroverlast, die
voortkomt uit onzorgvuldig onderhoud van een A watergang (ook als die door
derden wordt onderhouden) is het waterschap aansprakelijk voor eventuele
schade
3. Inpassen in de eigen bedrijfsvoering
De agrariërs hechten veel waarde aan het zelf bepalen van het maaitijdstip. Een
van de agrariërs langs heeft de watergang ondergebracht in de
planetproofregeling van de Friesland Campina. Door het uitvoeren van dit
onderhoud ontvangt hij een hogere melkprijs.

3.7. Ontwikkelingen
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed kunnen
zijn op het IBOOM beleid.
Broeikasgassen
Het waterschap streeft er naar bij de taakuitvoering in 2030 tenminste 49%
broeikasgasreductie te bereiken t.o.v. 1990. Deze doelstelling is vastgelegd in het
Waterbeheerprogramma 2022-2027. Vanuit het oppervlaktewater vinden
emissies plaats van broeikasgassen, bijvoorbeeld uit bagger. Er wordt ingezet op
een reductie van deze emissies. Om de emissies uit oppervlaktewater, zoals uit
bagger en maaisel, beter in beeld te krijgen stimuleert en neemt het waterschap
deel aan verschillende (landelijke) onderzoeken. De uitkomsten van deze
onderzoeken en de keuzes die het waterschap daarin maakt kunnen van invloed
zijn op het baggerproces en de wijze van maaiselverwerking.
Hergebruik van maaisel en bagger
Het waterschap streeft er naar om in 2050 circulair te zijn. Een van de manieren
om dat te doen is het nuttig hergebruik van maaisel en bagger. Hierbij kan
gedacht worden aan toepassing van maaisel als bodemverbeteraar of als
grondstof voor bio-based producten. Ook worden er landelijk onderzoeken
uitgevoerd naar de mogelijkheden om vrijkomende bagger te gebruiken als
grondstof.
Biodiversiteit
In de biodiversiteitsagenda 2020-2021 is opgenomen dat het waterschap werkt
aan herstel en behoud van biodiversiteit in oppervlaktewater, bodem en op land.
Het IBOOM beleid maakt het mogelijk om maatregelen ten aanzien van
biodiversiteit te nemen. Welke maatregelen dat op dit moment zijn is
weergegeven op de biodiversiteitskaart, die is opgenomen in bijlage 4.
Regelmatig krijgt het waterschap verzoeken binnen voor het inzaaien van
onderhoudspaden of het verschralen van deze paden door het maaisel af te
voeren. Het waterschap gaat altijd in gesprek met de initiatiefnemers. Het
afvoeren van maaisel van onderhoudspaden past niet binnen het IBOOM beleid,
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maar vaak kan het waterschap wel iets anders doen of is meer uitleg over wat het
waterschap doet aan biodiversiteit al voldoende.
Recreatief medegebruik
In de nota “beleid recreatief medegebruik” is opgenomen dat het waterschap een
passieve openstelling van eigendommen voor wandelen, ongemotoriseerd varen
en schaatsen hanteert.
Door wijzigingen in de onderhoudsinrichting worden de mogelijkheden om te
wandelen kleiner, doordat onderhoudspaden worden afgegraven ten behoeve
van een natuurvriendelijke oever.
Door de onderhoudspaden in agrarisch medegebruik te geven worden de paden
ook minder aantrekkelijk voor de wandelaar. Een evaluatie over recreatief
medegebruik is gelijktijdig gehouden met deze evaluatie.
7e actieplan Nitraatrichtlijn
De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging die wordt
veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te
verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Goede Landbouwpraktijk
moet worden gestimuleerd en eutrofiëring van oppervlaktewater worden tegen
gegaan. Een Lidstaat stelt vast welke gebieden kwetsbaar zijn en welke
maatregelen genomen moeten worden om aan de doelen te gaan voldoen.
Nederland heeft het hele grondgebied aangewezen als kwetsbare zone. Deze
maatregelen worden vastgelegd in zogenaamde actieprogramma’s. Met het 7e
Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 geeft
Nederland invulling aan deze verplichtingen van de Nitraatrichtlijn. De
ministerraad heeft ermee ingestemd het definitieve 7e Actieprogramma aan de
Tweede Kamer te zenden.
Er is nog veel onduidelijk over de wijze van uitvoering van het huidig pakket aan
maatregelen. Mogelijk komen er bufferzones langs watergangen waarvan
waterbeheerders op basis van de huidige waterkwaliteit kunnen aangeven of
deze bufferzones een meerwaarde hebben voor de waterkwaliteit. De
onderhoudspaden kunnen mogelijk als deel van de bufferzone dienen. Rond de
zomer van 2022 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.
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4. Conclusies en
aanbevelingen
Op basis van de bevindingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn een aantal
conclusies en aanbevelingen te definiëren. Deze conclusies en aanbevelingen
zeggen iets voor het vervolg van de uitvoering van het IBOOM beleid.
Daarnaast zijn op basis van de evaluatie ook ambtelijke acties geformuleerd die
opgepakt worden in de organisatie en gaan over zaken als kennisontwikkeling,
interne communicatie en monitoring.

4.1. Conclusies
De ambitie en kaders van het IBOOM beleid zoals destijds vastgesteld bieden een
werkbaar raamwerk waarbinnen uitvoering kan worden gegeven aan het beleid
en ontwikkelingen die spelen.
Varianten zijn goed toepasbaar
De onderhoudsvarianten en de varianten voor maaisel verwerking uit het IBOOM
beleid zijn goed toepasbaar in de praktijk. Het bestaande beleid IBOOM biedt
voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Kennisontwikkeling over het
IBOOM beleid en nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie is een doorgaand
proces en draagt bij aan een goede communicatie met de omgeving.
Kosten nemen toe, doordat areaal toeneemt
Of de kosten op macroniveau gelijk zijn gebleven is niet te bepalen. Uit analyse
van de voorcalculaties van drie herinrichtingsprojecten lijken de kosten door het
toepassen van IBOOM voor regulier onderhoud licht af te nemen. De totale
onderhoudskosten per project nemen wel toe door toevoeging van areaal en
assets van bijvoorbeeld waterbergingen, natuurvriendelijke oevers en
vispassages. In de bestuursvoorstellen van een WOM project wordt een
onderhoudsparagraaf opgenomen waarin expliciet de kosten voor het onderhoud
worden weergegeven als onderdeel van de besluitvorming.
Maaiselverwerking in kleine kringloop levert draagvlak op
Van de mogelijkheid om mee te rijden met een kipper of een maaiselplaat klaar
te leggen wordt vooral in de regio zuid dankbaar gebruik gemaakt. Deze
mogelijkheid heeft voor meer draagvlak van aangrenzende eigenaren gezorgd.
Het maaisel wordt daar waar mogelijk steeds meer in de kleine kringloop
verwerkt. Het waterschap kan niet op alle verzoeken in gaan vanwege het huidige
machinepark.
De bovenwettelijke vergoedingen kunnen gehandhaafd blijven
Een aantal aanliggende eigenaren blijft moeite houden met de ontvangstplicht
van maaisel en bagger.
De hoogte van de baggervergoeding blijkt iets boven de gemiddelde
baggervergoeding van andere waterschappen te liggen. Over de
nadeelcompensatie komen weinig meldingen binnen. De uitleg van de
vergoedingen vraagt aandacht.
Er is duidelijkheid nodig over het onderhoud van A watergangen door derden
In het IBOOM beleid is het volgende opgenomen over het onderhoud door
aanliggende eigenaren van A-watergangen:
Voorgesteld wordt om het onderhoud door derden te stimuleren in bergingen,
vistrappen en recreatieve voorzieningen. Voor A-watergangen inclusief eventuele
onderhoudspaden geldt het uitgangspunt dat het waterschap het onderhoud zelf
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uitvoert. Indien nieuwe initiatieven zich voordoen worden deze besproken, de
consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur. Het is dan aan
het bestuur om te bepalen of zij van dit uitgangspunt wil afstappen.
Afgelopen jaren zijn gesprekken gevoerd met een aantal agrariërs over de
uitvoering van het onderhoud van A-watergangen door derden. Dit heeft
geresulteerd tot een aantal pilots. Ook komen er wensen naar voren binnen de
implementatie van het project Waterschapszorg. Voor de aanliggende eigenaren
die dit betreft, de ervaringen uit de pilots en voor het vervolg van projecten is
duidelijkheid nodig over het standpunt van het waterschap over het onderhoud
van A-watergangen door derden.

4.2. Aanbevelingen
In deze paragraaf worden op basis van de uitkomsten van de evaluatie en
bovenstaande conclusies een aantal bestuurlijke aanbevelingen gedaan voor het
vervolg van de uitvoering van het IBOOM beleid.
Het beleid IBOOM voortzetten
Het beleid en de verschillende onderdelen daarvan blijken goed toepasbaar. De
verschillende ontwikkelingen die spelen en van invloed kunnen zijn op het IBOOM
beleid worden actief gevolgd. Als dit een aanpassing van het beleid vraagt zal dit
leiden tot nieuwe beleidsvoorstellen.
Actief inzetten op het toepassen van maaisel in de kleine kringloop
Het inzetten van maaisel in de kleine kringloop past goed binnen de doelstelling
van het waterschap ten aanzien van duurzaamheid. Het waterschap zet daarom
de huidige werkwijze voort en bekijkt de mogelijkheden waar dit verder
uitgebreid kan worden. Bij de aanschaf van nieuw materieel moet hier rekening
mee worden gehouden.
Bovenwettelijke vergoedingen handhaven
Er zijn weinig meldingen en de vergoedingen lijken marktconform. De uitleg over
de werking van de baggervergoeding in het kader van verwachtingen vraagt
aandacht in de gebieden waar komende perioden gebaggerd wordt.
A-watergangen niet laten onderhouden door aangrenzende eigenaren
Om de volgende redenen wordt aangeraden om A-watergangen in onderhoud te
houden bij het waterschap en niet in onderhoud te geven bij aangrenzende
eigenaren:
• Het waterschap is verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. Het
merendeel van de deelnemers in de pilots hebben zich niet aan de
overeenkomsten gehouden;
• Het behalen van de ecologische doelen (KRW, Natuurbeschermingswet
en biodiversiteit) komt onder druk te staan en zullen op basis van de
ervaringen niet gehaald worden of behouden blijven bij onderhoud door
derden;
• Uitlegbaarheid. Duidelijkheid helpt in de communicatie met het gebied
en voorkomt ontevredenheid, gevoel van willekeur en discussie waarom
op de ene locatie wel en op een andere locatie iets mogelijk is;
• Eenduidigheid. In het stedelijk gebied wordt het onderhoud van Awatergangen ook door het waterschap onderhouden en niet door
derden;
• Onderhoud door derden betekent extra kosten voor toezicht en
handhaving;
• De administratielasten nemen toe door onder meer het vastleggen en bij
houden welke overeenkomsten gelden.
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Omdat uitzonderingen altijd in conflict komen met bovenstaande argumenten
wordt aanbevolen om geen uitzonderingen hierop meer te maken.
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Ambitie en kaders IBOOM
Op 28 februari 2017 heeft het algemeen bestuur de onderstaande ambitie en
kaders voor IBOOM vastgesteld.
Ambitie:
We streven naar maatwerk, passend binnen de gestelde kaders door het bestuur.
Onder maatwerk verstaan wij dat het beheer en onderhoud aan een watergang of
waterberging wordt afgestemd op de functies in een gebied en de (beleids)doelen,
rekening houdend met de gebiedskenmerken en wensen en ideeën van de
inwoners en omgeving.
Kaders:
- De beleidsdoelen zijn leidend voor de inrichting, het beheer en het
onderhoud van de watergang. Het gaat om de GGOR, op basis van de
functies zoals vastgelegd in de Omgevingsvisies van de provincies, de
Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw
- De huidige onderhoudsinrichting is het uitgangspunt. Als er zich een
wijziging voordoet in het watersysteem, bij een beleidsopgave of het
oplossen van een knelpunt, dan wordt bekeken op welke wijze er een
optimalisatie van het beheer en onderhoud kan plaatsvinden.
- Het beheer en onderhoud wordt zo efficiënt en effectief mogelijk
uitgevoerd, waarbij het aspect duurzaamheid een belangrijk onderwerp
is.
- We gaan uit van een gebiedsgerichte uitwerking van het beleid. Dit
betekent dat in deelgebieden gezamenlijk met de gebruikers van zo’n
gebied invulling wordt gegeven aan het beleid voor de situatie in een
gebied. Hierbij geldt dat er gewerkt zal worden met efficiënte
waterhuishoudkundige eenheden. De gebiedsgerichte aanpak vraagt om
een klantgerichte houding naar onze omgeving, waarbij we zoeken naar
verbinding.
- Om het beheer en onderhoud uit te kunnen voeren geldt als
uitgangspunt dat langs elke hoofdwatergang een doorgaande route
evenwijdig aan de watergang beschikbaar is.
- We gaan uit van de huidige onderhoudsmethoden (varend, breed- en
smalspoor). Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
onderhoudsmethoden worden gevolgd. Onderhoud aan het
onderhoudssysteem wordt waar nodig uitgevoerd.
- Op macroniveau zullen, bij het huidige niveau van waterschapszorg, de
kosten vergelijkbaar zijn met de huidige onderhoudskosten. Op
deelgebiedsniveau zijn de huidige kosten leidend, maar niet bepalend.
- We willen klantgericht werken en stellen ons op als een
omgevingsgerichte partner. We zijn zichtbaar en makkelijk bereikbaar,
handelen vragen en klachten op een correcte wijze af en communiceren
tijdig en duidelijk over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.
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Berekening nadeelcompensatie
De hoogte van de vergoeding voor nadeelcompensatie is als volgt tot stand
gekomen:
In 2015 hebben twee onafhankelijke taxateurs de vergoeding opnieuw bekeken.
Uitgangspunten bij deze taxaties waren:
-

-

Op basis van artikel 5.23, tweede lid Waterwet geldt een gedoogplicht
voor het ontvangen van specie en maaisel op gronden die langs
watergangen zijn gelegen.
De gedoogplicht is niet beperkt in frequentie of hoeveelheid maaisel
Jaarlijkse vergoeding is een vergoeding voor jaarlijkse inkomensderving
Uitgegaan voor 1 normbedrag voor het gehele beheergebied voor een
beperkt aantal gewassen (gras/mais/aardappels
Vergoeding komt toe aan de grondeigenaar. Indien die niet zelf het
gebruik heeft, zal hij zelf een regeling moeten treffen met de gebruiker.
De opbrengstcijfers komen uit het KWIN-AGV handboek, het CBS, het
vakblad Boerderij en de Gasunie normen
Watergang wordt 2 keer per jaar of vaker gemaaid.
De nadeelcompensatie wordt uitbetaald over een strook van 5 meter
breedte.

De berekening is als volgt:
Bij gras:
De opbrengst voor grasland is per hectare per jaar bijvoorbeeld afgerond 2000,/ha/jaar. De opbrengstderving bij (minimaal twee keer per jaar onderhoud en
maaiselontvangst is 50% van de opbrengst, dus 1000,-/ha/jaar. Omdat de
aanliggende eigenaar tenminste 1 keer per jaar het deponeren van het maaisel
heeft te dulden komt 50% van de opbrengstderving voor tegemoetkoming van
de schade in aanmerking. Dit is dus €500.-/ha/jaar. Er wordt standaard een
breedte van 5 meter aangehouden langs de gehele lengte van de watergang. De
eigenaar krijgt in dit rekenvoorbeeld dus (0,0005ha*500) €0,25m1/jaar.
Bij mais, aardappelen:
Bij mais en aardappelen is er geen opbrengst meer bij minimaal 2 keer per jaar
deponeren van maaisel in het land. Omdat de aangeland tenminste 1 keer per
jaar het maaisel heeft te dulden komt 50% van deze schade voor vergoeding in
aanmerking.
Concreet: stel de opbrengst aardappels is 3500,-/ha/jaar. 50% van de opbrengst
komt in aanmerking dus vergoeding 1750,-/ha/jaar. Dat komt neer op
€0,88/m1/jaar.
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Maaiselstromenkaart
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Biodiversiteitskaart
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