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Geacht bestuur, 

In het kader van de beleidsharmonisatie tussen beide fusiewaterschappen zijn in 2017 door u de 

hydrologische criteria vastgesteld. Op basis hiervan moest het beheer en onderhoud (de zorg voor het 

water) van alle watergangen in het gefuseerde waterschap WDODelta worden ingedeeld. U heeft eind 

2018 de uitvoering van deze opdracht, genaamd Waterschapszorg (WSZ), aan ons gemandateerd en 

daarbij de volgende kaders meegegeven: 

1. De harmonisatie realiseren n 4 jaar. 

2. Het door u gereserveerde budget van 14,7 mn. in de meerjarenbegroting en 1,0 mn. in de 

exploitatiebegroting vrij te geven voor de implementatie van WSZ. 

3. Ervoor te zorgen dat het beheer en onderhoud aan de A-watergangen door het waterschap, 

na de implementatie niet duurder is dan voor die tijd. 

4. Bij de implementatie van WSZ zorgdragen voor goede communicatie: het waterschap laat zich 

zien als een efficiënte en verantwoordelijke overheid, die in goed contact staat met de 

omgeving. 

5. Neem zoveel mogelijk andere beleidsdoelen van het waterschap mee in WSZ. Met andere 

woorden zoveel mogelijk “1 x n het gebied” en “werk met werk” maken. 

Vanwege de grote (financiële) onzekerheden is afgesproken om na de implementatie in één of meer 

deelgebieden een evaluatie op te stellen, zodat u zo nodig kon bijsturen. 

Het Plan van Aanpak WSZ hebben wij in april 2019 vastgesteld. Tijdens de bespreking in de 

Deltabijeenkomst en bij de tussentijdse bestuurlijke evaluatie op 8 september 2020 heerste 

tevredenheid over de aanpak en de tot dan toe bereikte resultaten, inclusief het oplossen van kleine 

waterhuishoudkundige knelpunten (kwk's). De aanpak bleef onveranderd. Wel is aangegeven in die 

evaluatie en in bestuurlijke rapportages daarna dat, ten gevolge van de corona maatregelen, de 

einddatum voor WSZ is verschoven van april 2023 naar begin 2024. In bijlage 1 is een overzicht 

opgenomen van de relevante bestuursbesluiten voor WSZ. 

Aangezien WSZ nu bijna is afgerond en de huidige bestuursperiode binnenkort afloopt, vinden wij dit 

een goed moment om u met deze brief in kennis te stellen van de stand van zaken en de afronding 

van WSZ, de bereikte doelen en resultaten en u een indruk te geven van de financiën en de risico's. 

Tot slot volgt de conclusie. 
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De stand van zaken en de afronding van WSZ. 

Om de stand van zaken van het programma WSZ op dit moment aan u duidelijk te maken, brengen 

we u eerst de aanpak op hoofdlijn in herinnering. Om de complexe opdracht beheersbaar te maken is 

het beheergebied opgedeeld in 22 deelgebieden, die dakpansgewijze van Assen naar Deventer zijn 

opgestart. In ieder deelgebied (met een gemiddelde doorlooptijd van 14 maanden), zijn vervolgens 5 

fasen doorlopen: de voorbereiding, de informele ronde, de formele ronde, de uitvoering en de 

overdracht. 

Tijdens de voorbereidingsfase is veel aandacht besteed aan een praktische toets van de 

voorgenomen wijzigingen door, naast terreinbezoeken en hernieuwde hydrologische berekeningen, 

ook collega's met lokale kennis te raadplegen. Begin 2022 was voor alle te wijzigen watergangen de 

praktische toets gereed. Daarmee was ook een duidelijker scope voor WSZ verkregen. 

Met deze basis konden in de informele ronde de wijzigingsvoorstellen goed worden besproken met de 

belanghebbenden. In die gesprekken konden belanghebbenden hun eigen kennis en ervaring 

inbrengen. Dit eidde soms opnieuw tot onderzoeken en heroverweging van de voorgenomen 

wijzigingen. Ca. 80% van de belanghebbenden ging na het eerste gesprek akkoord met de 

wijzigingen, 20% was kritisch en had soms ook principiële bezwaren tegen de wijziging. Dit gold voor 

elke soort van wijzigingen. Uit de ervaringen van onze gebiedsmensen bleek dat in het algemeen 

belanghebbenden de boodschap niet altjd fijn vonden, maar werd ook aangegeven dat de boodschap 

wel duidelijk werd overgebracht. De persoonlijke benadering werd op prijs gesteld, evenals de 

aandacht voor niet direct met WSZ samenhangende waterschaps-issues. In september 2022 was de 

informele ronde in alle deelgebieden voltooid. 

In totaal zijn in de formele ronde 76 zienswijzen ingediend tegen de leggerwijzigingen, die geleid 

hebben tot 5 beroepszaken. Geen van deze beroepszaken is gegrond verklaard. Dit zijn relatief weinig 

zienswijzen en beroepszaken, in verhouding tot de ca. 4.500 belanghebbenden die (soms tot 4 keer 

toe) zijn benaderd. Dit ijkt mede het gevolg van het intensieve omgevingsproces. Overigens werd bij 

de start van het programma duidelijk dat de bestuurlijk vastgestelde nieuwe criteria niet voldoende 

bekend waren bij gemeenten, provincies en terrein beherende organisaties. Dit zorgde aanvankelijk 

voor weerstand tegen de implementatie van WSZ. Dit werd mede veroorzaakt doordat de eerste 

gemeenten, die benaderd werden in het noorden van het beheergebied, netto meer watergangen in 

onderhoud kregen. Dit heeft geleid tot meerdere bestuurlijke overleggen, waarna de gemeenten 

akkoord gingen met de wijzigingen. December vorig jaar is voor alle deelgebieden de formele ronde 

afgerond. Daarmee is de juridische mijlpaal voor WSZ behaald. Dit betekent dat de nieuwe indeling 

van alle watergangen juridisch is vastgelegd in de legger. 

Voor de uitvoering hebben wij een uitzondering op ons beleid gemaakt, zodat meervoudig 

onderhandse aanbesteding mogelijk werd in plaats van Europees aan te besteden. Dit heeft geleid tot 

de inzet van [okale, relatief wat kleinere aannemers, bij de realisatie van WSZ. Dit is in het algemeen 

goed gevallen in de omgeving. De realisatie van de inrichtingsmaatregelen, waardoor de nieuwe 

onderhoudsplichtige het beheer en onderhoud ook daadwerkelijk kan verrichten, zijn voor het grootste 

deel gerealiseerd. Door de financiële ruimte die gaandeweg de implementatie van WSZ ontstond, is 

ruimer invulling gegeven aan het oplossen van kwk's dan bij aanvang gedacht (zie hieronder bij 

financiën). Dit gebeurde mede om het draagvlak voor WSZ te vergroten en vanwege de bestuurlijke 

motto's: “1x in het gebied” en ‘werk met werk” maken. Er resteert nog de uitvoering van 

werkzaamheden in de aatste 5 deelgebieden. Deze worden rond de komende jaarwisseling afgerond. 

Verder is voorzien in de uitvoering van een restbestek kwk's (zie verderop bij financiën). 

Nadat de werkzaamheden zijn verricht wordt het beheer en onderhoud van de watergangen, voordat 

het volgende maaiseizoen begint, ook praktisch overgedragen aan de juridisch onderhoudsplichtige. 

De gewijzigde watergangen van de laatste 5 deelgebieden worden begin 2024 overgedragen aan de 

nieuwe onderhoudsplichtigen. 

Ter illustratie van de wijze van het volgen van de voortgang van WSZ is in bijlage 2 een recent 

dashboard weergegeven. 
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Bereikte doelen en resultaten. 

De opdracht is bijna voltooid. Het programma WSZ wordt begin 2024 binnen het beschikbare budget 

afgerond. Daarmee is voldaan aan de harmonisatie van het beleid en de wettelijke taak om de zorg 

voor het watersysteem te baseren op hydrologische criteria. Hiermee is een gelijkwaardig 

serviceniveau voor het beheer en onderhoud van watergangen n het gehele landelijk gebied binnen 

WDODelta gerealiseerd. De functies in het beheergebied kunnen hiermee doelmatig worden bediend 

en het waterschap heeft zeggenschap waar dat nodig is. 

Het beheer en onderhoud van alle watergangen in het beheergebied zijn in de legger ingedeeld 

volgens de door u vastgestelde criteria. Daartoe zijn 1054 km watergangen van status gewijzigd. Dit is 

165 km minder dan bij aanvang werd verwacht. Dit werd vooral veroorzaakt doordat 121 km 

watergangen minder dan gedacht wisselden van B naar A, oftewel van onderhoud door aanliggende 

eigenaren naar onderhoud door het waterschap. Dit komt mede door de intensieve praktische toets 

(zie boven) op de voorgenomen wijzigingen, die aanvankelijk gebaseerd waren op 70%- nauwkeurige 

uitgangspunten en -kaartmateriaal. 

Naast dit hoofddoel zijn ook nog belangrijke bestuurlijke nevendoelen nagestreefd. Hier volgt een 

opsomming 

e _ De omgevingsgerichte aanpak en de extra ingevoerde praktische toets hebben voor 

geloofwaardigheid en draagvlak gezorgd. In de deelgebieden waar WSZ werd 

geïmplementeerd was het waterschap een periode zichtbaar aanwezig. WSZ werd in de 

persoonlijke gesprekken met belanghebbenden mede gebruikt als ‘Ioket' voor allerlei 

waterschap-gerelateerde vragen. WSZ bracht deze vragen verder de organisatie in en 

bewaakte een correcte beantwoording. Zo werd bijvoorbeeld bij een aantal belanghebbenden 

oud zeer opgelost, waardoor ook de dialoog met het gebied op gang is gekomen. Deze 

aanpak heeft zodoende bijgedragen aan een positiever imago van het waterschap. 

« _ Hetrisico bestaat, dat het eigendom van strookjes grond langs watergangen die voor het 

waterschap geen functie meer hebben, kan leiden tot extra beheerkosten. Dit risico is 

verkleind door deze eigendommen zoveel mogelijk te verkopen aan de aanliggende eigenaar. 

Hiertoe hebben wij, afwijkend van ons grondbeleid, toegestaan dat de kosten koper voor deze 

transacties door het waterschap worden vergoed. Nadat de leggerwijzigingsprocedure van 

WSZ in een deelgebied was afgerond kon de privaatrechtelijke procedure voor de 

eigendomsoverdracht van de stroken grond langs watergangen plaatsvinden. De 

eigendomsoverdracht in het noordelijk deel is in een afrondende fase. Er s in de eerste 15 

deelgebieden ruim 90% verkocht. Meer dan 600 overeenkomsten zijn getekend. De kosten 

zijn tot nu toe veel lager dan geraamd bij aanvang. Door de aanbesteding van de 

notarisdiensten, het toepassen van verzamelakten en bijzondere afspraken met het Kadaster 

zijn de kosten koper per transactie lager geworden. Deze vallen nagenoeg weg tegen de 

opbrengsten van de verkoop van de kleine strookjes grond. Sinds november 2022 is, door een 

uitspraak van de Hoge Raad in het zogenaamde Arrest van Didam, het waterschap verplicht 

om verkopen te publiceren. Dit kost extra tijd en inspanning. Deze aan WSZ gerelateerde 

grondverkoop duurt naar verwachting nog voort tot eind 2024. 

° O.a. om het spuiten en bemesten van stroken waterschaps-eigendom langs watergangen te 

voorkomen, waar deze in gebruik zijn bij aanliggende eigenaren, worden belanghebbenden 

benaderd om bruikleenovereenkomsten af te sluiten. Deze belanghebbenden worden via 

WSZ benaderd. Begin 2023 zijn in de helft van de deelgebieden de gebruikers van grond van 

het waterschap benaderd. Met ca. 42% van de benaderde grondgebruikers zijn 

bruikleenovereenkomsten afgesloten. Circa 55 ha en 378 km onderhoudsstroken zijn met een 

contract in beheer bij agrariërs. Dit proces is inmiddels grotendeels gedigitaliseerd en zal 

volgens de huidige inzichten voor het gehele beheergebied in 2025 worden afgerond. 

« _ In het gehele beheergebied is bekendheid gegenereerd met het beheer en onderhoud op 

maat van het waterschap. Overal vindt het beheer en onderhoud op dezelfde wijze plaats. Het 

waterschap onderhoud na de invoering van WSZ alleen de watergangen die volgens de 

legger door het waterschap onderhouden moeten worden. Andere afspraken zijn daarmee 

vervallen. 

e _ Met betrekking tot het onderdeel biodiversiteit blijkt concrete invulling via WSZ moeilijk te 

realiseren. Er was hier weinig animo voor bij belanghebbenden in WSZ. Slechts bij 1 

aanliggende eigenaar is over een lengte van ongeveer 100 meter een natuurvriendelijke 

oever aangelegd. 
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°  Bij de start van elk deelgebied heeft brede afstemming plaatsgevonden met andere projecten. 

In de praktijk bleek vooral de afwijkende planning lastig om tot combineren van 

werkzaamheden te komen. Met drie projecten is het tot een praktische samenwerking 

gekomen in de communicatie n het gebied of tijdens de uitvoering. De werkzaamheden voor 

het Peilbesluit Kampereilanden zijn in een bestek van WSZ meegenomen. 

e Erzijn meer dan 300 kwk's opgelost. Dit zijn bijvoorbeeld ongebruikte oude dammen met 

duikers die verwijderd worden, duikers die op de gewenste hoogte worden gelegd of taluds 

van watergangen die gevijzeld moeten worden. Dit soort knelpunten worden op verzoek van 

de omgeving of het waterschap opgelost, omdat dit het beheer en onderhoud van de 

watergangen veiliger en efficiënter maakt en bijdraagt aan een robuuster watersysteem. Deze 

kwk's worden binnen WSZ meegenomen, mits het vergelijkbare werkzaamheden betreft, ze 

obstakelvrij zijn en passen binnen het budget per deelgebied van WSZ. 

Financiën en risico’s. 

Het totaal gereserveerde bedrag van € 14,7 mln. aan krediet hebben wij inmiddels beschikbaar 

gesteld evenals € 1,0 mn. via de exploitatiebegroting. Gaandeweg de implementatie van WSZ namen 

de inrichtingskosten af. Dit werd vooral veroorzaakt doordat er minder watergangen dan gedacht, 

geschikt moesten worden gemaakt voor onderhoud door het waterschap. Dit zijn relatief dure 

inrichtingswerken. Hierdoor ontstond ruimte voor het invullen van de nevendoelen onder de 

bestuurlijke motto's: “1 x in het gebied” en “werk met werk” maken (0.a. AB 8 sept 2020). Zodoende 

konden meer kwk's worden opgelost door WSZ dan aanvankelijk gedacht. Halverwege de 

implementatie van WSZ is deze werkwijze tijdelijk gestopt omdat de financiële eindprognose voor 

WSZ onder druk kwam te staan. In 5 deelgebieden zijn daarom geen kwk's meegenomen. Daarna 

ontstond er echter voldoende financiële ruimte om de kwk's weer mee te nemen in de bestekken van 

WSZ. Nu de scope helder is resteren voldoende middelen om na realisatie van WSZ in een restbestek 

de belangrijkste kwk's in de 5 overgeslagen deelgebieden alsnog op te lossen. Hiermee is het hele 

beheergebied op dezelfde wijze benaderd 

De insteek is verder dat deze investeringen in het oplossen van de belangrijkste kwk's n de komende 

jaren toch hadden moeten plaatsvinden. Via WSZ gebeurt dit efficiënter en goedkoper. Overigens zijn 

met WSZ (zonder dat dit een doelstelling was) de exploitatiekosten voor WDODelta verlaagd. Er zijn 

121 km minder A-watergangen te onderhouden (kosten gemiddeld tussen 1000 en 2000 euro per 

kilometer per jaar) en 755 km minder B-watergangen te schouwen. Het is echter moeilijk aan te geven 

wat de feitelijke besparing hiervan is, omdat dit mede afhankelijk i van de nieuwe onderhoudsroutes, 

het soort onderhoud en hoe vaak deze (vaak wat kleinere) watergangen jaarlijks onderhouden moeten 

worden. Het voordeel zal in de praktijk moeten blijken. Hetzelfde geldt voor de baten n de exploitatie 

ten gevolge van het oplossen van de belangrijkste kwk's. 

De door u gevraagde intensieve communicatie en afstemming met de omgeving is goed geslaagd. Dit 

kostte echter meer geld dan gedacht, met name doordat duurdere externe inhuur nodig bleek. Dit was 

nodig omdat in een relatief korte periode van 4 jaar gecommuniceerd moest worden met het hele 

beheergebied. Dit effect werd door de Corona-maatregelen nog versterkt, doordat de vele 

noodzakelijke contacten in het gebied werden bemoeiljkt. 

Er zijn 4 posten ten laste van de risicoreservering van bijna € 1,9 min. gebracht: 

°  Door de Corona-maatregelen ontstonden vertragingskosten en was om de vertraging te 

beperken inbreng van extra externe capaciteit noodzakelijk € 900.000,- 

e  De kosten koper bij verkoop van strookjes waterschaps-eigendom aan aanliggende eigenaren 

€327.000- 

e  Hogere aanbestedingen vanwege gestegen grondstofprijzen en loon € 30.000,- 

e _ Aanpassingswerken na overdracht € 50.000,- 

Hierdoor resteert, op basis van de huidige inschatting, voor de laatste bestekken (voor 5 deelgebieden 

en een restbestek) circa € 600.000,- aan risicoreservering. 
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Conclusie. 

WSZ wordt binnen de meegegeven bestuurlijke kaders in goede harmonie met de omgeving begin 

2024 afgerond. De omgeving reageerde positief getuige het geringe aantal zienswijzen en beroepen. 

Het hoofddoel, harmonisatie van het beleid en de wettelijke taak om de zorg voor het watersysteem te 

baseren op dezelfde hydrologische criteria, is dan bereikt. Daarnaast zijn een aantal nevendoelen, 

zoals het oplossen van kwk's, verkoop van overbodige gronden en het afsluiten van 

bruikleenovereenkomsten (voor een deel) gerealiseerd. Voor de realisatie van de laatste bestekken 

zijn naar verwachting voldoende middelen en capaciteit gereserveerd. Er resteert bovendien, op basis 

van de huidige inzichten, nog circa € 600.000,- euro aan risicoreservering. 

Het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

de secretaris de dijkgraaf 

E. de Kruĳk D.S. Schoonman 

Bijlage 1: Overzicht bestuursbesluiten Waterschapszorg. 

Bijlage 2: Dashboard Waterschapszorg dd. 1 februari 2023. 


