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1

WAAROM HET WATERPLAN HARDENBERG?

1.1

Wat is het Waterplan?

2. Oplossen knelpunten en benutten kansen
Knelpunten in Hardenberg op het gebied van
bijvoorbeeld verdroging, wateroverlast en
riooloverstorten worden binnen afgesproken termijnen
opgelost. Kansen zoals extra waterberging, inrichting
van stedelijk water en recreatie worden beter benut.
Afspraken worden gemaakt over financiering van de
maatregelen.

Voor u ligt het Waterplan Hardenberg. Dit Waterplan is
door de gemeente opgesteld samen met de vier
waterschappen, de provincie en in overleg met vele
maatschappelijke organisaties.
Dit Waterplan gaat over de hele gemeente en bevat een
toekomstvisie 2020 waarin is vastgelegd hoe de
gemeente en waterschappen met het water willen
omgaan. Ook zijn concrete maatregelen voor de komende
vier jaar benoemd om deze watervisie te bereiken.

1.2

3. Voldoen aan nieuw beleid en wetgeving
In Europa en in Nederland is een nieuw beleid voor
water opgesteld of in de maak. In het Waterplan
bereidt de gemeente zich voor op deze nieuwe regels.
Een voorbeeld van een nieuwe regel is het bepalen
van de stedelijke wateropgave.

Doel Waterplan
4. Vastleggen wateropgave voor het stedelijk en het
landelijk gebied
Voor de grootste bebouwde kernen binnen de
gemeente dient de stedelijke wateropgave bekend te
zijn. Dit betekent dat voor deze kernen bekend moet
zijn of de bestaande hoeveelheid stedelijk
oppervlaktewater voldoende bergingscapaciteit heeft
voor het kunnen verwerken van een maatgevende bui.
Door klimaatverandering zullen intensieve regenbuien
vaker voorkomen. Hiervoor is het nodig
noodretentiegebieden aan te leggen in het landelijke
gebied. Dit is de wateropgave voor het landelijk
gebied.

Het doel van het Waterplan is vierledig:
1. Afstemmen beleid en verdiepen samenwerking
De waterbeheerders maken afspraken over hun beleid
en gaan beter samenwerken. Het beleid van de
afdelingen Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en
Gebouwen van de gemeente, maar ook het beleid van
de waterschappen en provincie, sluit goed op elkaar
aan.
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1.3

Status Waterplan

beleidskaders en regelingen vastgesteld die van belang
zijn voor het waterbeleid in de gemeente Hardenberg.
Deze beleidskaders en regelingen worden hieronder kort
beschreven; in bijlage 1 wordt uitgebreider op deze
nieuwe beleidskaders ingegaan.

Het waterplan is geen wettelijke planvorm zoals
bijvoorbeeld het waterbeheersplan van het waterschap of
de structuurvisie van de gemeente. Toch is het van belang
dat de resultaten van het waterplan verankerd worden in
de formele gemeentelijke planvormen. Hiertoe wordt het
volgende stappenplan uitgevoerd:
• vaststellen van het waterplan door B&W van de
gemeente;
• vaststellen van het waterplan door de Raad van de
gemeente. Hierbij is het gangbare spreekrecht van
kracht;
• toezenden van het waterplan, ter informatie, aan de
Dagelijks Besturen van de betreffende
waterschappen;
• het opnemen van ruimtelijke aspecten in toekomstige
gemeentelijke structuurvisies of bij wijzigingen van
bestaande structuurvisies;
• het opnemen van doelen en maatregelen in
gemeentelijke planvormen als het Gemeentelijke
Rioleringsplan en in het waterbeheersplan van de
waterschappen;
• het waterplan kan na vaststellen dienen als inbreng op
het provinciale niveau bij de opstelling van het
provinciaal omgevingsplan (POP).

1.4

Nationaal Bestuursakkoord Water
In 2003 is het NBW ondertekend door Rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten. Het NBW heeft tot doel om
in 2015 het watersysteem op orde te hebben en te
houden. Het NBW is vooral gericht op de waterkwantiteit.
In het NBW worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld
de wijze waarop de benodigde ruimte voor water wordt
berekend en de taken van de waterbeheerders
daarbij.Inhet Lokaal Bestuursakkoord Noodretentie (LBN)
worden de uitgangspunten uit het NBW regionaal
doorvertaald en vastgelegd in afspraken. Voor alle
gemeenten, dus ook voor Hardenberg, betekent dit dat zij
de ruimtebehoefte voor water vastlegt in
bestemmingsplannen.
Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de
kwaliteit van het oppervlaktewater en van grondwater. Alle
oppervlaktewateren dienen te voldoen aan de Goede
Chemische Toestand (GCT).
Deze GCT is vertaald in een aantal (41) op Europees
niveau vastgestelde normen voor chemische stoffen en
een aantal (149) op Nederlands niveau vastgestelde
normen voor chemische stoffen. Daarnaast dienen
waterlichamen (dit zijn meestal de hoofdwateren van het

Beleidskaders
Op Europees, nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau
zijn sinds het begin van deze eeuw een aantal nieuwe
Waterplan Hardenberg
Definitief rapport

9R0638.A0/R00009/500917/Gron
-2-

29 november 2007

watersysteem1) te voldoen aan ecologische doelen.
Meestal is dit het zogenaamde Goed Ecologisch
Potentieel (GEP) dat een afgeleide is van een
vastgestelde natuurlijke referentie2. De KRW stelt dat
waterkwaliteit in het jaar 2015 moet voldoen aan de GCT
en de GEP. Onder voorwaarden is uitstel mogelijk tot
2021 of 2027.

De watervisie, die is gepresenteerd in hoofdstuk 3, sluit
geheel aan bij het gemeentelijke Meerjarenprogramma uit
20053 en de Visienota Buitengebied van 2006.

1.5

Proces van totstandkoming
De gemeente Hardenberg en de waterschappen Velt en
Vecht, Reest en Wieden, Groot Salland en Regge en
Dinkel zijn in 2004 het proces gestart tot opstelling van het
waterplan Hardenberg. Medio 2005 is hiermee
daadwerkelijk een start gemaakt. De gemeente
Hardenberg streeft naar een breed gedragen waterplan
waarbij uitvoering van concrete maatregelen voorop staat.
Om dit te bewerkstellingen is een goed interactief proces
van totstandkoming uitgevoerd. De belangrijkste
elementen zijn hieronder weergegeven:
•
het waterplan is voorbereid in een projectgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken
gemeentelijke afdelingen en vertegenwoordigers van
de waterschappen;
•
gezien het feit dat het grondgebied van de gemeente
voor het grootste deel in het werkgebied van het
waterschap Velt en Vecht ligt, heeft dit waterschap
de coördinerende rol op zich genomen namens de
andere waterschappen;
•
de watervisie is tot stand gekomen op basis van
interviews, analyse van het bestaande beleid en aan
de hand van de in het kader van dit Waterplan
gehouden ontwerpsessie.

Regionale kaders
De vigerende provinciale waterhuishoudingplannen van
Overijssel en Drenthe geven de kaders voor de
waterbeheerplannen. In deze kaders wordt bijvoorbeeld
aangegeven wat de beoogde waterkwaliteit en functies
van waterlopen is. In het waterplan zijn deze
uitgangspunten meegenomen.
Het waterschap Velt en Vecht is met de inliggende
gemeenten uit haar beheersgebied in overleg over de
invulling van de landelijke of regionale wateropgave, wat
moet uitmonden in een Lokaal Bestuursakkkoord
Noodretentie (LBN). De regionale wateropgave is de
verantwoordelijkheid van het waterschap, maar de
gemeente staat aan de lat voor de integrale ruimtelijke
afweging en de planologische reservering. In dit waterplan
zijn de voorlopige conclusies over de wateropgave voor
noodretenties meegenomen.
Gemeentelijke kaders

1

Voorbeelden van waterlichamen zijn: de Vecht, de Dooze, de Reest en de
Radewijkerbeek
2
In bijlage 1 worden deze termen uitgelegd en aan elkaar gerelateerd.

3

De uitwerking van de toekomstvisie “”Hardenberg stapt stevig op de
toekomst af” van 10 november 2005.
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•

•

Bij deze ontwerpsessie waren zowel ambtenaren
van de gemeente Hardenberg betrokken, alsmede
medewerkers van de waterschappen Velt en Vecht
en Groot Salland;
belangrijke besluiten over de watervisie en het
maatregelenpakket zijn genomen in de stuurgroep
bestaande uit de verantwoordelijke bestuurders van
de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en
Vecht;
de betrokkenheid van belangenorganisaties is in het
proces verankerd door de oprichting van een
klankbordgroep. Om er voor zorg te dragen dat de
kennis, ideeën en ervaringen van
belangenorganisaties meegenomen kon worden in
de totstandkoming van de watervisie, is de
klankbordgroep al in het begin van het proces
geïnformeerd en gehoord.

Hiermee is het waterplan completer en reëler geworden
waardoor de toepasbaarheid en de houdbaarheid er van
aanmerkelijk is verbeterd.

Medio 2006 is het eerste concept van de watervisie
besproken met het college van B&W van de gemeente
Hardenberg. De afronding van de watervisie is vervolgens
uitgesteld. Hiermee werd het mogelijk om de belangrijke
watergerelateerde discussies die in 2006 gaande waren
op te nemen in het waterplan. Een voorbeeld van deze
discussies is de berekening van de kwantitatieve
wateropgave. Een ander voorbeeld hiervan is de
opstelling van de (voorlopige) kwalitatieve doelen,
maatregelen en kosten voor de
oppervlaktewaterlichamen.
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Afbeelding 1.1: Topografie gemeente Hardenberg
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Afbeelding 1.2: Maaiveldhoogte binnen de gemeente Hardenberg
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2

WATER IN HARDENBERG: HUIDIGE TOESTAND EN
HUIDIG BELEID

Tenminste, als we ons watersysteem en ons
rioleringssysteem niet aanpassen. Dat zal in het gehele
stroomgebied moeten gebeuren en ook op het
grondgebied van de gemeente Hardenberg zullen
maatregelen nodig zijn om problemen te voorkomen.
Eigenlijk zijn de waterpartners in de regio hiermee al
begonnen. Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd
of wordt uitgevoerd.

Water is in Hardenberg altijd een belangrijk element
geweest in het landschap. Landschappelijke delen van
Hardenberg waarin het water een bepalende hoofdrol
speelt zijn: het Reestdal, het Vechtdal en de omvangrijke
heide- en veenontginningen. De mens heeft grote invloed
gehad op het landschap en de daarbij behorende
waterhuishouding. De kanalisering van de Vecht, de
ruilverkavelingen en veenontginningen zijn hiervan in
Hardenberg bekende en goede voorbeelden. Het
landschap is grootschaliger geworden en de ruimte voor
de Vecht is sterk verminderd.

De belangrijkste uitgangspunten van beleid bij deze
uitvoering, zijn het niet afwentelen op benedenstroomse
gebieden (bijvoorbeeld: ons overtollig water mag in de
gemeenten Ommen en Zwolle niet tot extra problemen
leiden) en het principe van water ‘vasthouden – bergen –
afvoeren’. 4

Stroomgebiedbenadering
Het water in Hardenberg staat niet op zichzelf. Het water
(zowel aan het oppervlak als in de grond) is onderdeel van
grotere watersystemen beginnend in Duitsland en
eindigend in het Zwarte Water. Het is daarom van belang
te weten welke knelpunten en kansen er op dit
stroomgebiedniveau allemaal spelen en wat voor
consequenties dit voor het watersysteem in Hardenberg
heeft.

Bij water gaat het niet alleen om de hoeveelheid water
maar ook om schoon water. Ook hiervoor geldt dat
gemeente Hardenberg niet alleen in staat is om het water
(weer) schoon te krijgen. Veel van de vervuiling in het
water komt vanuit Duitsland en vanuit Drenthe naar ons
toe. Dit vraagt om internationale oplossingen. Vanuit de
Europese Unie zijn nu wettelijke middelen beschikbaar om
dit te bewerkstelligen. Dit wil niet zeggen dat we als
gemeente nu met de armen over elkaar kunnen zitten.
Ook de gemeente Hardenberg draagt bij aan de
watervervuiling en zal moeten bijdragen in het
verminderen ervan.

Daarnaast is er het aspect van de klimaatverandering. Dit
heeft onder andere tot gevolg dat de zeespiegel gaat
stijgen en dat het weer extremer wordt. Er komen meer
buien met een grotere regenintensiteit (veel regenwater in
een korte neerslagtijd). Dit leidt tot meer wateroverlast in
de toekomst.

4
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Hemelwater dat valt op onverharde oppervlakken, behoort
eveneens tot het watersysteem.

Een belangrijk uitgangspunt geeft richting om de
waterkwaliteit te verbeteren. Om water schoon te houden
en krijgen, is de trits ‘schoonhouden – scheiden –
zuiveren’ van belang. Dit betekent in de eerste plaats: wat
schoon is moet schoon blijven. Indien dit niet mogelijk is,
worden schone en vuile waterstromen van elkaar
gescheiden. Water dat toch verontreinigd raakt, wordt
gezuiverd.

Voor ons Waterplan worden vier deelgebieden
onderscheiden die elk een andere problematiek en
oplossingsrichtingen kennen. De vier deelgebieden zijn:
1.
2.
3.
4.

Zowel voor de waterkwantiteit als de waterkwaliteit is het
uitgangspunt van beleid ‘waterbeheer afstemmen op
functie’. Het waterbeheer in een gebied wordt hiermee
afgestemd op de functie die het gebied heeft of gaat
krijgen. Heeft het water een functie voor zwemwater dan
zal de waterkwaliteit beter moeten zijn dan wanneer het
water de functie van transport op water heeft.5

Bebouwde kernen.
Het Reestdal.
Het Vechtdal.
Het buitengebied (landelijk gebied).

De gebieden zijn weergegeven in afbeelding 2.1.

In de volgende paragrafen wordt kort uiteengezet hoe het
watersysteem in Hardenberg functioneert. We doen dit
vanuit de invalshoeken watersysteem, waterkwaliteit,
waterketen en waterbeleving.

2.1

Watersysteem
Het watersysteem bestaat uit het geheel van
oppervlaktewater en grondwater, in samenhang met de
bodemomstandigheden. Dit is niet alleen kwantitatief; ook
de waterkwaliteit is een aspect van het watersysteem. Een
watersysteem is geografisch begrensd.
5

Meer over uitgangspunten van beleid zie bijlage 1.
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Afbeelding 2.1: Indeling van Hardenberg in vier deelgebieden
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1.
Bebouwde kernen
In de bebouwde kernen wordt het hemelwater dat op
verharde oppervlakken (wegen, daken) valt, voor een
groot deel afgevoerd via het rioolstelsel naar een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In een aantal
kernen is sprake van wateroverlast (zie bijlage 2). Om in
de toekomst wateroverlast door de klimaatverandering te
voorkomen zijn de ‘wateroverlast normen’ aangepast. Dit
is het resultaat van aangepast beleid (KRW, NBW). Voor
bebouwde gebieden is wateroverlast van eens per 100
jaar het geaccepteerde niveau. Het begrip ‘wateropgave’
speelt een belangrijke rol. De stedelijke wateropgave kan
in de meeste gevallen worden beschouwd als de
benodigde hoeveelheid berging (in m3) plus het
maatregelenpakket waarmee de wateroverlast in bebouwd
gebied zoveel mogelijk voorkomen wordt, inclusief de
daarbij behorende kosten. In de praktijk kunnen de
volgende invalshoeken worden onderscheiden:
• een kwantitatieve wateropgave gesplitst in overlast
vanuit respectievelijk:
- oppervlaktewater;
- grondwater, en;
- het rioolsysteem.
• daarnaast wordt een kwalitatieve wateropgave
onderscheiden.

Er dient daarom rekening te worden gehouden met de
verwachte normen en doelen.
In ons Waterplan ligt het accent van de kwantitatieve
wateropgave op het oppervlaktewater. De
berekeningsresultaten van de kwantitatieve stedelijke
wateropgave zijn opgenomen in bijlage 2. Hierbij is
onderzocht of het stedelijk oppervlaktewater voldoende
bergingscapaciteit heeft voor het kunnen verwerken van
een maatgevende regenbui in stedelijk gebied. Hieruit
blijkt dat voor de meeste kernen in de huidige situatie
sprake is van een bergingstekort. Het bergingstekort in de
stedelijke kernen van Hardenberg is ongeveer
100.000 m3. Dit tekort omvat voor 35 % het bergingstekort
ten gevolge van 20 % meer neerslag en voor 65 % het
tekort ten gevolge van een mogelijke maalstop van 2
dagen.
2.
Reestdal
Het Reestdal heeft een natuurlijke drainerende functie,
water wordt in westelijke richting afgevoerd. Door de
aanleg van de Dedemsvaart, de Beentjesgraven en het
Ommerkanaal is het stroomgebied verkleind van
30.000 ha in de oorspronkelijke situatie naar 7.000 ha
tegenwoordig. Uiteindelijk mondt de Reest, iets ten zuiden
van Meppel, uit in de Hoogeveensche Vaart. Direct aan de
Reest is vooral sprake van kwel, op iets grotere afstand
van de Reest treedt infiltratie op. Dit water stroomt voor
een belangrijk deel af naar de Reest. De Reest is
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.

De wateropgave voortkomend vanuit het rioolsysteem is
geregeld in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). De
kwalitatieve wateropgave dient te worden afgestemd op
de waterkwaliteitseisen uit de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW). Deze eisen zijn nog niet volledig bekend.
Waterplan Hardenberg
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In verband met natuurdoelstellingen wordt gestreefd naar
een (plaatselijke) peilverhoging van de Reest. Dit kan
mogelijk leiden tot vernattingsschade van aangrenzende
landbouwpercelen.

Het buitengebied is overwegend agrarisch en zal deze
functie in de visie van Hardenberg grotendeels blijven
houden. De functies recreatie en natuur worden wel
steeds belangrijker. Het waterbergend vermogen in de
buitengebieden is behoorlijk. Waterschap Velt en Vecht
heeft op basis van landelijke werknormen uitgerekend
datde wateropgave voor noodretentiegebieden op3,6
miljoen m3 bedraagt. Dit is het aantal m3 dat één keer in
de honderd jaar geborgen moet kunnen worden in het
buitengebiedom de gevolgen van hevigere regenbuien op
te vangen. De huidige bergingscapaciteit dient dus
vergroot t te worden om aan de eisen voor ‘water bergen
en vasthouden’ nu en in de toekomst te voldoen. Er is
meer waterbergend vermogen nodig voor zowel het water
uit Hardenberg zelf als voor het waterbergend vermogen
op stroomgebiedniveau.

3.
Vechtdal
De Vecht voert eveneens water uit de omgeving af. Het
Vechtwater stroomt af in zuidwestelijke richting. Bij hoog
water is er kans op wateroverlast die gevolgen kan
hebben voor de veiligheid van de burgers. Deze kans
wordt in de toekomst groter door de klimaatverandering.
Van oorsprong is de Vecht sterk meanderend. De Vecht is
nu sterk gereguleerd en gekanaliseerd; er zijn 69 bochten
afgesneden. Dit is een belemmering voor zowel het
versterken van de natuurwaarden, voor het vergroten van
het waterbergend vermogen als voor het versterken de
recreatie. Een klein aantal meanders worden nu weer in
het Vechtsysteem opgenomen.

De gemeente Hardenberg heeft locaties geïnventariseerd
waar berging mogelijk is in combinatie met functies als
recreatie, landbouw en natuur. Deze inventarisatie laat
zien dat op een aantal locaties een totale capaciteit
gevonden kan worden van ongeveer 4,0 miljoen m3 is.
Afspraken hierover worden vastgelegd in een Lokaal
Bestuursakkoord Noodretentie (LBN) met waterschap Velt
en Vecht en inliggende gemeenten. In 2008 wordt in
interactie met bewoners, bedrijven en belanghebbenden
gekeken welke locaties in aanmerking komen voor
waterberging.

4.
Het buitengebied
Het buitengebied is doorgaans relatief hoog gelegen. In
vrijwel het gehele gebied treedt infiltratie van regenwater
op. Dit regenwater komt na verloop weer als kwelwater
naar boven in het Vechtdal.
In de afgelopen 2 eeuwen is het drainage stelsel ten
behoeve van de landbouw enorm uitgebreid met kanalen,
sloten en vaarten. Een deel van het kanalensysteem heeft
een transportfunctie (bv. kanaal Almelo-de Haandrik).

Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 2.2: Schematische weergave watersysteem binnen de

2.2

Waterkwaliteit

gemeente Hardenberg (Noord-Zuid doorsnede)

Hoewel er de afgelopen decennia al heel veel is verbeterd
aan de waterkwaliteit is de situatie nog niet optimaal.
Ten behoeve van de uitvoering van de KRW is een
rapportage opgesteld over de huidige toestand van de
waterkwaliteit6. Hardenberg ligt in vier zogenaamde
“rapportage-eenheden” die in deze rapportage zijn
genoemd. In tabel 2.1 is een klein aantal stoffen
opgenomen waarvoor de waterkwaliteit van de
hoofdwaterlopen niet voldoet aan de norm (in totaal omvat
de KRW ongeveer 200 stoffen). Dit betreft de stoffen
nikkel, koper, zink, stikstof en fosfaat (zie ook afbeelding
2.3). In alle vier de rapportage-eenheden wordt nog niet
voldaan aan de goede ecologische toestand, omdat de
biologische kwaliteit onvoldoende is. Het is vooral de
inrichting van wateren die er voor zorgt dat de biologische
kwaliteit onvoldoende is.

Deze noord-zuid doorsnede van De Krim naar Kloosterhaar toont een
min of meer komvormige maaiveldhoogteligging. De afbeelding laat zien
dat opkwellend water in het Vechtdal voor een gedeelte afkomstig is uit
de hoger gelegen maaivelddelen ten noorden en ten zuiden. Een ander
gedeelte van het water in het Vechtdal bestaat uit diepe kwel. De diepe
kwel (regionale schaal) is met name afkomstig uit noordelijke en uit
zuidoostelijke richting. Ook binnen het relatief hooggelegen zuidoostelijk
gedeelte komt lokaal kwel voor.

Uit het vigerende gemeentelijke baggerplan
Het gemeentelijke baggerplan bevat gegevens over de
kwaliteit van de waterbodem en de aanwezige
hoeveelheden onderhoudsspecie. De huidige
hoeveelheden vervuild slib op de bodem van de
gemeentelijke wateren belemmeren een duurzaam
stedelijk waterbeheer. In het baggerplan is de verdeling
van taken en verantwoordelijkheden in beeld gebracht om
deze problemen op te lossen.
6
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Er is een programmering opgesteld voor de aanpak van
knelpunten en onderhoudsbaggerwerk tot 2012. Het
baggerplan geeft een indicatie van de uitvoeringskosten.

Hieruit blijkt dat deze gehalten op de bestaande
meetpunten doorgaans als matig te kwalificeren zijn.
Gunstige uitzonderingen zijn het gebied ten westen van
Rheeze (nabij de Haarplas) en het gebied ten oosten van
Kloosterhaar.

Tabel 2.1 Waterkwaliteit
Rapportage-eenheid

Prioritaire stoffen die niet

Overige stoffen die niet

voldoen aan norm (MTR)

voldoen aan norm (MTR)

Noord Overijssel (17)

Nikkel

Koper en zink

Vechtdelta (23)

Nikkel

Koper en zink

Ommerkanaal (19)

-

Ruitenveen Dedemsvaart

-

Stikstof en fosfaat
Stikstof
Koper en zink
Stikstof en fosfaat
(3)

De Haarplas, in de boswachterij Hardenberg, en het
Reestdal hebben op dit moment de aanwijzing
kwaliteitswater. Bij kwaliteitswateren worden extra
kwaliteitseisen gesteld ten behoeve van aquatische natuur
en dient te worden voldaan aan de VR-normen.
Afbeelding 2.3 laat zien dat de Haarplas momenteel wel
voldoet aan de normen voor fosfaat, maar niet voor
stikstof. Ter plaatse van het Reestdal staat één meetpunt
oppervlaktewaterkwaliteit ter beschikking. De oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse van dit meetpunt voldoet niet
aan de normen voor fosfaat en stikstof.

Koper
Stikstof en fosfaat

Uit de vigerende waterbeheerplannen
In het beheersgebied van het waterschap Velt en Vecht
en Reest en Wieden gelden twee klassen voor water:
basiswater en kwaliteitswater. Deze klassen zijn meestal
gerelateerd aan de functie van het gebied waar de
wateren zich bevinden.
Binnen de gemeente is Hardenberg vooral sprake van
basiswateren. De oppervlaktewaterkwaliteit van deze
wateren dient te voldoen aan chemische normen: de
MTR-normen (MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico).
Afbeelding 2.3 geeft inzicht in de actuele fosfaat- en
stikstofconcentratie in het oppervlaktewater binnen
Hardenberg.

De toekenning van de drinkwaterfunctie komt in een zeer
klein gedeelte van Hardenberg voor (gedeelte van het
intrekgebied van pompstation Witharen). Dit stelt
specifieke eisen aan de waterkwaliteit en –kwantiteit van
de Vecht en mogelijk ook aan het Ommerkanaal.

Waterplan Hardenberg
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De meeste wateren voldoen niet aan de MTR normen.
Met de invoering van de KRW zullen de MTR-normen
gaan verdwijnen en plaatsmaken voor KRW-normen. Voor
sommige stoffen betekent dat een aanscherping van de
normen maar de meeste normen zullen naar verwachting
vergelijkbaar zijn aan de MTR-normen.
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Daarnaast is er een potentieel intrekgebied ten oosten van
Bergentheim.
Nabij Dedemsvaart, Sibculo en Rheeze zijn drie
recreatieplassen aangewezen als zwemwater. Bij
zwemwateren wordt lozing van afgekoppeld hemelwater
niet toegestaan en de zwemwaterfunctie mag niet nadelig
worden beïnvloed door waterinlaat. De waterkwaliteit van
dit zwemwater is door het waterschap als goed
beoordeeld. Dit betekent dat het water ruimschoots aan
de gestelde normen voldoet.

Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 2.3: Locaties RWZI’s, overstorten, de waterkwaliteit en ligging waterkwaliteitsmeetpunten met
overschrijding prioritaire parameters

Waterplan Hardenberg
Definitief rapport

9R0638.A0/R00009/500917/Gron
- 15 -

29 november 2007

2.3

Waterketen

Een goed functionerend rioolstelsel is nodig voor de
bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het
tegengaan van wateroverlast. Het GRP van onze
gemeente onderscheidt hierbij zeven doelen:
•
inzameling van het binnen gemeentelijk gebied
geproduceerd afvalwater;
•
inzameling van hemelwater dat niet mag of kan
worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding;
•
transport van ingezameld water naar een geschikt
overnamepunt;
•
geen ongewenste emissies naar oppervlaktewater en
bodem;
•
beperking van overlast voor de omgeving;
•
effectief rioleringsbeheer;
•
aanvaardbare effecten voor de gemeenschap.

De waterketen bestaat uit het stelsel van waterwinningen,
waterleidingen, rioleringen en afvalwaterzuiveringen. Ook
het gevallen hemelwater behoort voor een deel tot de
waterketen, aangezien dit gedeeltelijk in het riool
verdwijnt. Populair gezegd: de waterketen bestaat uit al
het water dat door buizen stroomt.
Een kort overzicht van de betrokken partijen met
bijbehorende taken in de waterketen:
•
het waterbedrijf: levert drinkwater;
•
de gemeente:
zamelt afvalwater in en voert dit af;
•
het waterschap: ontvangt afvalwater en zuivert dit.
Het rioleringssysteem van de diverse kernen in de
gemeente voert af naar drie
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), namelijk de
RWZI van Coevorden, Dedemsvaart en Hardenberg.

In 2006 zijn de meeste tot dan toe ongerioleerde
woningen in het buitengebied aangesloten op het
rioleringsysteem.

In 2004 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), het
Basisrioleringsplan (BRP)7 en het Rioolbeheerplan8
opgesteld. Na het gereedkomen van het GRP zijn of
worden voor diverse kernen optimalisatiestudies
uitgevoerd.

De belangrijkste opgave waarvoor de gemeente nu staat
op rioleringsgebied is het voldoen aan de
basisinspanning9, door het sterk verminderen van de
riooloverstortingen die plaatsvinden als gevolg van hevige
regenval. Doordat bij riooloverstortingen grote
hoeveelheden vervuilt water rechtstreeks en in een korte
tijd in het oppervlaktewater komen, zijn deze zeer nadelig
voor de chemische waterkwaliteit en voor de
waterecologie.

7

Gemeentelijk Rioleringsplan 2004- 2008 en Basisrioleringsplan, DHV,
2004.
8
Rioolbeheerplan, Arcadis, 2004.

9

Basisinspanning is gericht op een halvering (ongeveer) van de
overgestorte hoeveelheid vuil

Waterplan Hardenberg
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De gemeente Hardenberg heeft gekozen voor
duurzaamheid en dit betekent dat primair wordt ingezet op
afkoppeling van regenwater van het rioleringsysteem en
niet op het aanbrengen van additionele randvoorzieningen
zoals bergbezinkbassins. Hiertoe heeft de gemeente in
oktober 2007 een afvalwaterakkoord afgesloten met het
waterschap Velt en Vecht waarbij ingezet wordt om tegen
de geringst mogelijke maatschappelijke kosten de
basisinspanning te bereiken. Dit betekent ondermeer dat
in veel gevallen werk met werk wordt gemaakt en dus tot
afkoppeling wordt overgegaan als er andere
werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bestrijdingsmiddelen zijn moeilijk verwijderbaar; dit geldt
zowel bij afkoppelen als bij de gangbare zuiveringstrappen
in een RWZI.

2.4

In de quick scan stedelijk water (Arcadis, 2002) zijn de
stedelijke wateren beoordeeld van de kernen Hardenberg,
Dedemsvaart en Gramsbergen. Hierbij heeft elk water een
streefbeeld gekregen, namelijk Natuur, Cultuurhistorie,
Woonwater, Sierwater of Algemeen (geen specifiek
streefbeeld). De wateren zijn op alle streefbeelden
beoordeeld. De beoordeling ter plaatse van de
gehanteerde meetpunten heeft plaatsgevonden aan de
hand van 20 beoordelingscriteria. Belangrijke criteria voor
streefbeeld Natuur zijn bijvoorbeeld de ecologische
waarde en het zuurstofgehalte; voor streefbeeld
Cultuurhistorie is de kenmerkendheid van water en oevers
maar ook van kunstwerken en gebouwen van groot
belang. Voor streefbeeld Woonwater spelen de inpassing
in de omgeving en de mogelijkheden van recreatie een
belangrijke rol. Bij streefbeeld Sierwater wordt vooral
belang gehecht aan zichtbaarheid gekoppeld aan een
goede inpassing in de omgeving.

In afbeelding 2.3 zijn de huidige overstortlocaties en
RWZI’s weergegeven. Door het afkoppelen van de
regenwaterafvoer van het rioolstelsel neemt het aantal
overstorten af, dit is gunstig voor de waterkwaliteit.
Bovendien kan de RWZI een hoger rendement behalen.
Bij afkoppelen bestaat het risico op een mogelijke
vervuiling van oppervlaktewater of bodem wanneer met
het regenwater ook vervuilende stoffen afspoelen. Het
gaat hierbij om diffuse bronnen zoals
bestrijdingsmiddelen, zink uit dakgoten en strooizout vanaf
de wegen. Maatregelen om deze vervuiling te voorkomen
zijn het gebruik van duurzame materialen in de bouw of
het toepassen van een bodempassage. Wanneer
afkoppelen onvoldoende effect heeft, is de aanleg van een
bergbezinkbassin ook een mogelijkheid om de vervuiling
uit riooloverstorten te verminderen.

De uiteindelijke beoordelingsresultaten staan, voor alle
onderscheiden streefbeelden, weergegeven in afbeelding
2.4.

Waterplan Hardenberg
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Uit deze afbeelding blijkt dat:
• de beoordeelde oppervlaktewateren binnen de
bebouwde kern van Hardenberg ofwel goed ofwel als
matig zijn beoordeeld. Deze waarderingen horen bij
de streefbeelden Natuur, Woonwater en Sierwater;
• binnen de bebouwde kern van Dedemsvaart is sprake
van de streefbeelden Natuur, Cultuurhistorie
(Hoofdvaart) en Woonwater. Doorgaans is sprake van
een goede beoordeling van het betrokken streefbeeld.
Een slechte beoordeling wordt hier toegekend aan het
(oostelijke) uiteinde van de verder gedempte
Hoofdvaart (streefbeeld Natuur);
• in Gramsbergen bestaan de streefbeelden Natuur,
Woonwater en Sierwater. Doorgaans is sprake van
een goede of matige beoordeling. De watergang langs
de Hardenbergerweg (naar het noorden toe gelegen in
een parkachtig gebied) krijgt een slechte beoordeling
voor het streefbeeld Natuur.

Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 2.4: Quick scan stedelijke water voor Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen
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In het landelijk gebied is de waterbeleving gebonden aan
de grotere wateren, maar ook aan het landschap.

Buitengebied
•
De waterkwaliteit is veelal onvoldoende;
•
Het onderhoud van de watergangen is onvoldoende;
•
Er moeten meer mogelijkheden voor retentie worden
gecreëerd;
•
Onderzocht moet worden of er meer mogelijkheden zijn voor
blauwe diensten, in relatie tot ontwikkelingen in landbouw;
•
De recreatie stimuleren bij zandwinputten na aflopen van de
winning.

Voor wat betreft de bebouwde kernen wordt opgemerkt
dat Gramsbergen en Hardenberg met de rug naar de
Vecht toe staan, terwijl er goede kansen zijn om de woonen waterbeleving met de Vecht te verbeteren.

2.5

Knelpunten en kansen
Tijdens het opstellen van dit Waterplan zijn er een groot
aantal kansen en knelpunten benoemd, op het gebied van
watersysteem, waterketen en waterbeleving. Deze kansen
en knelpunten zijn aangegeven door zowel de
klankbordgroep, de stuurgroep en de projectgroep. In
tabel 2.2 staan, per deelgebied, de belangrijkste kansen
en knelpunten opgesomd.

Vecht- en Reestdal
•
Meer mogelijkheden zoeken voor retentie in Vechtdal;
•
In het Reestdal is sprake van verdrogingsproblematiek; er
lopen reeds een aantal projecten;
•
De gemeente Hardenberg heeft de wens om de Vecht
bevaarbaar maken voor pleziervaartuigen. Het is de wens van
het waterschap om de Vecht te ontwikkelen tot een
halfnatuurlijke laaglandrivier. Er wordt gezocht naar een
manier waarop deze wensen te combineren zijn;
•
Meer kanoroutes aanleggen rondom de bebouwde kernen;
•
Integrale Visie opstellen over de Vecht bij Gramsbergen en
Hardenberg.

Tabel 2.2: Knelpunten en kansen

Bebouwde kernen
•
De waterkwaliteit van de vijvers is onvoldoende;
•
Er is weinig water in stad;
•
Lokaal is er wateroverlast;
•
De beschikbaarheid en bereikbaarheid bluswater is een
aandachtspunt;
•
De inrichting van waterpartijen en het onderhoud ervan is
onvoldoende;
•
De Vecht is vanuit Hardenberg en Gramsbergen onvoldoende
beleefbaar en toegankelijk, zowel vanaf de oever als met de
boot.

Waterplan Hardenberg
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3

WATERVISIE 2020

3.1

Inleiding
Europese, nationale, regionale en gemeentelijk beleid- en
regelgeving geven nieuwe kansen om de toestand van de
waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de waterbeleving te
verbeteren. Deze kansen zijn meegenomen in de
Watervisie 2020. In de Watervisie wordt de toekomst
geschetst van het watersysteem en het waterbeheer voor
de vier deelgebieden uit de gemeente Hardenberg en
daarnaast op het gebied van de waterorganisatie. De
watervisie dient gebruikt te worden bij het opstellen van
waterparagrafen en bij structuurvisies. De visie beschrijft
de situatie in het jaar 2020. Per deelgebied wordt in
enkele zinnen de toekomstvisie geschetst, vervolgens
wordt dit uitgewerkt in een aantal nader omschreven
doelen.
De onderstaande uitgangspunten gelden in elk van de vier
deelgebieden:
• in de watervisie wordt vormgegeven aan het begrip
duurzaam waterbeheer. Dit betekent het realiseren
van een veilig en veerkrachtig watersysteem, waar de
natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord hun
gang kunnen gaan;
• in de watervisie wordt afstemming van water met
andere ruimtelijke functies als essentieel gezien; water
is een mede-sturend element in de ruimtelijke
ordening. naast functies als wonen, werken,
landbouw, natuur en recreatie.

•
•

•

3.2

Bebouwde kernen
Visie 2020
Het stedelijk watersysteem is duurzaam ingericht op de
toekomstige klimaatsveranderingen. Er is voldoende

Waterplan Hardenberg
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Dit betekent dat:
- het belang van water wordt meegewogen in
ruimtelijke planvorming; een instrument hierbij is
de waterkansenkaart;
- de wateropgave wordt in ruimtelijke plannen
expliciet vastgelegd;
- bij nieuwbouw of andere functiewijzigingen neemt
de afvoer van water uit een gebied niet toe;
een nieuwe activiteit veroorzaakt geen
verontreiniging van (kwetsbare) watersystemen
benedenstrooms;
in de watervisie maakt water nadrukkelijk onderdeel
uit van de leefomgeving. De cultuurhistorische
waarde van water is (h)erkend en zo nodig benadrukt
of hersteld;
in de watervisie voldoet de waterkwaliteit minimaal
aan de chemische en ecologische doelen die worden
afgesproken in het kader van de KRW. Dit betekent
dat alle maatregelen worden uitgevoerd waaraan de
gemeente Hardenberg zich in het kader van het
stroomgebiedbeheersplan in 2009 conformeert
rekeninghoudend met de daarin aangegeven
beleidsuitgangspunten en planning.
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ruimte voor waterberging en de waterkwaliteit voldoet aan
de landelijke en Europese normen.
De waterketen is vrijwel gesloten, zodat schoon en vuil
water niet gemengd worden en de
oppervlaktewaterkwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed
door de waterketen. De belevingswaarde van het water is
hoog en draagt bij aan de kwaliteit van de stedelijke
omgeving.

tempo van afkoppelen zal in de jaren tot 2008 hoger
liggen dan in de periode na 2008.
Dit komt doordat de ‘makkelijkste’ gebieden het eerst
worden afgekoppeld. Uiteindelijk zal in bestaand
bebouwd gebied in 2020 20% van het verhard
oppervlak zijn afgekoppeld. Verontreiniging van
oppervlaktewater of waterbodem wordt voorkomen.
3. Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit in bebouwde
kernen
Accumulatie van vervuild slib op de bodem van de
gemeentelijke wateren zal worden voorkomen door
tijdige en adequate uitvoering van
baggerwerkzaamheden.

Hoe deze visie te bereiken
1. Voorkomen waterverontreiniging
Uitgangspunt is de trits schoonhouden – scheiden –
zuiveren. Voortgebouwd wordt op het bestaande
rioleringsplan.
Het effluent van de RWZI’s en riooloverstorten zorgen
voor een negatieve beïnvloeding van de
oppervlaktewaterkwaliteit. Door het hemelwater af te
koppelen is deze situatie verbeterd. Het afgekoppelde
water kan daarna worden geïnfiltreerd in de bodem of
naar oppervlaktewater worden geleid. Ook hergebruik
van het afgekoppelde hemelwater heeft een plaats bij
particulieren en bedrijven gekregen. Afkoppelen heeft
dus ook positieve kwantitatieve aspecten. Er is
voldoende waterbergingcapaciteit om het
afgekoppelde water op te vangen (zie doel 4). Bij de
aanleg van water wordt gelet op veiligheid,
natuurvriendelijke inrichting en onderhoud.

4. Voldoen aan stedelijke wateropgave
De stedelijke wateropgave is overal gerealiseerd. Voor
de totale behoefte van 100.000 m3 zijn in de zes
grootste bebouwde kernen voor waterberging
zoekgebieden weergegeven op de afbeeldingen aan
het einde van deze paragraaf 3.2. Waar technisch
mogelijk en ruimtelijk of financieel-economisch
aantrekkelijk wordt de wateropgave voor het stedelijk
en landelijk gebied gecombineerd. De maatregelen
vormen zoveel mogelijk een impuls voor de ruimtelijke
kwaliteit van een gebied en in woonwijken ter
verbetering van de waterbeleving. Tevens is in het
stedelijk gebied het gewenste grond- en oppervlakte
regiem vastgesteld. Hiermee wordt onder meer
duidelijk met welke grondwaterpeilen in
nieuwbouwwijken rekening gehouden moet worden.

2. Afkoppelen van verhard oppervlak
Uitgaande van het huidige GRP zal 8,5% van het
verhard oppervlak afgekoppeld zijn in 2008. Het
Waterplan Hardenberg
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5. Stedelijk water verhoogt kwaliteit woonomgeving
Water is op natuur- en mensvriendelijke wijze
ingericht. Aandacht is vereist voor bereikbaarheid van
het water in verband met onderhoud en de veiligheid
voor kinderen. Water is beter zichtbaar gemaakt ten
behoeve van recreatie.
6. Beschermen cultuurhistorische waarde van water
De cultuurhistorische waarde van water en aan water
gerelateerde kunstwerken (kanalen, veenwijken,
sluizen etc.) is behouden en waar nodig hersteld of
verbeterd. De cultuurhistorie is zoveel mogelijk
beschermd in bestemmingsplannen. Informatie over
de cultuurhistorische waarden van water is voor het
publiek toegankelijk gemaakt.
In het onderstaande is voor de bebouwde kernen van
Hardenberg, Gramsbergen, Slagharen, Dedemsvaart,
Balkbrug en Bergentheim de visie weergegeven. Voor
deze bebouwde kernen zijn de meest belangwekkende
aspecten uit de visie beknopt beschreven. In de
bijbehorende afbeeldingen 3.1-3.6 zijn de zoekgebieden
voor de aangegeven aspecten weergegeven. De
opgenomen aspecten uit de visie en de afbeeldingen zijn
het resultaat van in het kader van dit Waterplan gehouden
interviews en een georganiseerde werksessie. Genoemde
aspecten en de weergegeven zoekgebieden worden nog
op haalbaarheid getoetst.

Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.1: Visie voor de bebouwde kern van Hardenberg

Aspecten Watervisie
•
Visualiseren waterstand Vecht op de Markt;
•
Aandacht voor relatie Vecht- stad en beleving van de Vecht;
•
Noodplan hoogwater Vecht;
•
Berekening stedelijke wateropgave;
•
Geschikte locaties inrichten als noodoverloop gebieden en hierover communiceren met bewoners;
•
Waar nodig oppervlaktewater creëren voor waterberging. Van belang zijn een natuurlijke en veilige inrichting.
Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.2: Visie voor de bebouwde kern van Gramsbergen

Aspecten Watervisie
•
Relatie Vecht- Gramsbergen herstellen;
•
Voorzien in een mogelijkheid tot noodretentie;
•
Vergroten waterberging in de stad en hier alle behoefte aan waterberging bundelen. Dit is Inclusief de aanleg van groen. Het
geheel kan worden ontwikkeld tot waterrijk park;
• Versterken waterrecreatie.
Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.3: Visie voor de bebouwde kern van Slagharen

Aspecten Watervisie
•
Ontwikkelen van waterrecreatie op/langs Ommerkanaal, mogelijk in combinatie met het Attractiepark;
•
In de toekomst: zichtbaar afkoppelen van regenwater en vergroten van het areaal oppervlaktewater aan weerszijden van kern.
Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.4: Visie voor de bebouwde kern van Dedemsvaart

Aspecten Watervisie
• Extra watergangen aanleggen ten behoeve van waterberging (stedelijke wateropgave), aandacht besteden aan
waterafvoer en beleving.
Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.5: Visie voor de bebouwde kern van Balkbrug

Aspecten Watervisie
•
Afkoppelen naar nieuw oppervlaktewater aan randen van het dorp;
•
Waterberging rondom Veldzicht;
•
Robuuste verbindingszone loopt langs kern. Ontwikkeling van natte natuur in combinatie met waterberging. Aandacht voor
waterkwaliteit!
Waterplan Hardenberg
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Afbeelding 3.6: Visie voor de bebouwde kern van Bergentheim

Aspecten Watervisie
•
Stedelijke wateropgave (waterberging);
•
Kanaal ontwikkelen voor waterrecreatie en beleving;
•
Bij nieuwbouw: ruimte reserveren voor water en voor goede inrichting van dit water.
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3.3

Reestdal

Recreatie in het Reestdal blijft kleinschalig. Wel is de
toegankelijkheid van het gebied verbeterd door de
aanleg van extra oversteekmogelijkheden voor
voetgangers en fietsers Ook is ingezet op versterking
van de belevingswaarde van het gebied. Recreatie
mag niet strijdig zijn met de natuurwaarden in het
gebied.

Visie 2020
De Reest is een natuurlijke beek. Beheer en inrichting
worden op de huidige manier voortgezet wat onder meer
moet bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit.
Het instellen van een hoger peil op de Reest ten gunste
van natuurontwikkeling wordt gesteund. Recreatie heeft
een kwalitatieve impuls gekregen door verbetering van de
toegankelijkheid.

3. Realiseren van de wateropgave voor het landelijk
gebied.
Het waterschap Reest en Wieden heeft de
wateropgave bepaald voor het Reeststroomgebied op
de grondgebieden van de gemeenten De Wolden,
Hardenberg en Staphorst. De gezamenlijk opgave
voor deze drie gemeenten bedraagt 1,8 miljoen m3.
Afbeelding 3.7 geeft een indruk van de mogelijkheden
van waterberging langs de Reest. De onderlinge
verdeling van deze opgave wordt nog nader bepaald.

Hoe deze visie te bereiken
1. Natuurlijke inrichting van de Reest
Het huidige beleid wordt voortgezet. Dit betekent dat
het waterpeil op de Reest wordt verhoogd. Eventuele
vernattingsschade voor landbouwpercelen door deze
verhoging kan niet worden voorkomen. De gemeente
draagt actief bij aan het vinden van een adequate
oplossing voor dit probleem, samen met waterschap
en provincie. De Reest is gedefinieerd als
waterlichaam onder de KRW en een voorlopig
maatregelpakket is voor de beek opgesteld. Het is nog
niet bekend welk ecologisch doel (welke Goed
Ecologisch Potentieel) wordt nagestreefd en of de
voorgestelde maatregelen voor 2015, voor 2021 of
voor 2027 worden uitgevoerd.

2. Versterken kleinschalige recreatie
Waterplan Hardenberg
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de Vecht met de steden Gramsbergen en Hardenberg is
versterkt.

Afbeelding 3.7: Mogelijke locaties (donkerblauwe gebieden) voor
bergingsgebieden langs de Reest.

S
t
a
p
h
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t

Hoe deze visie te bereiken
1. Een veilige en natuurlijke Vecht
Veiligheid en voorkomen van wateroverlast staat
voorop. De Vecht veroorzaakt geen overlast of
onveilige situaties, ook niet bij hoog water. De Vecht is
ingericht als een halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit
houdt in dat de rivier gedeeltelijk een eigen weg mag
zoeken, binnen de gestelde grenzen voor veiligheid
(kades). Oude Vechtmeanders zijn waar mogelijk
hersteld en het Vechtdal is verruimd, in combinatie
met natuurontwikkeling en recreatie. Dit zal ook leiden
tot een verbetering van de biodiversiteit. Bebouwing
van het Vechtdal wordt voorkomen. De Vecht is
gedefinieerd als waterlichaam onder de KRW en de
(voorlopige) doelen zijn voor deze
langzaamstromende rivier opgesteld. Hierbij is
onderscheid gemaakt naar de functie van het gebied
waar de Vecht doorstroomt
(natuurgebied/landbouwgebied). Het ambitieniveau
voor Vechtdelen grenzend aan natuurgebied ligt hoger
dan voor Vechtdelen grenzend aan landbouwgebied.
Voor zowel het Goed Ecologisch Potentieel (GEP)natuurgebied) als voor het GEP-landbouwgebied geldt
dat de meeste maatregelen in 2015 zijn uitgevoerd
maar dat een aantal ingrijpende maatregelen pas in
2021 of 2027 zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de
GEP's naar verwachting in 2015 voor een belangrijk
deel zijn gehaald. Na uitvoering van de resterende

De Wolden

Hardenberg

3.4

Vechtdal
Visie 2020
De Vecht is een groene half natuurlijke laaglandrivier met
een robuust watersysteem. Veiligheid van de burgers is
de eerste prioriteit. Waar mogelijk zijn herstelprojecten
uitgevoerd, hierbij gaan natuurontwikkeling en
waterhuishouding hand in hand. Er is volop ruimte voor
recreatie in het Vechtdal, zowel op het water als op het
land. Hierbij wordt rekening gehouden dat de recreatieve
ontwikkelingen niet ten koste gaan van de
natuurontwikkeling en de waterhuishouding. De relatie van
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maatregelen zullen in 2021 of 2027 de GEP's zeker
worden gehaald.
2. Ecologisch herstel Radewijkerbeek en Bruchterbeek
De Radewijkerbeek en Bruchterbeek zijn ecologisch
hersteld en aangesloten op de Vecht, voor zover dit
past binnen het landbouwgebied. Deze twee beken
zijn ook gedefinieerd als waterlichaam onder de KRW
en (voorlopige) doelen zijn voor de beken opgesteld
en maatregelpakketten opgesteld. Voor de
Bruchterbeek met een basisambitieniveau geldt dat in
2015 alle maatregelen zijn uitgevoerd en dat hiermee
naar
verwachting het GEP is gehaald. Voor de Radewijkerbeek met middenambitieniveau geldt
dat in 2015 vrijwel alle
maatregelen zijn
uitgevoerd en dat
hiermee naar
verwachting het GEP
vrijwel is gehaald. Na
uitvoering van de
resterende
maatregelen zal in
2021 of 2027 het GEP
Natuurvriendelijke oevers met ruimte voor
zeker worden gehaald.
waterberging

met een basisambitieniveau zijn voor de sloot
opgesteld en maatregelpakketten opgesteld.
Voor de Molengoot geldt dat in 2015 alle maatregelen
zijn uitgevoerd en dat hiermee naar verwachting het
GEP is gehaald.

Visualisatie ecologisch doel Molengoot

4. Versterken relatie Gramsbergen en Hardenberg met
Vecht
De relatie van Gramsbergen en Hardenberg met de
Vecht is verbeterd. Door het treffen van maatregelen
raken de steden meer gericht op de Vecht. Hierdoor
neemt de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied
toe en worden de bewoners meer betrokken bij de
rivier.

3. Ecologisch herstel in de Molengoot
De Molengoot is gedefinieerd als een kunstmatig
waterlichaam onder de KRW en (voorlopige) doelen
Waterplan Hardenberg
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3.5
5. Versterken recreatie op en rond Vecht
De recreatieve mogelijkheden op en rond de Vecht
zijn optimaal benut en vergroot. Hierbij staan
verbeteringen van de belevingswaarde en de
toegankelijkheid voorop. Bij Gramsbergen en
Hardenberg is een recreatief knooppunt ontwikkeld10,
er zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en
oversteekplaatsen gemaakt (veerpont of voorde).
Recreatie mag de natuurwaarden niet aantasten. Het
is de wens van de gemeente om Hardenberg voor
pleziervaartuigen bereikbaar te maken. Dit kan alleen
binnen de kaders van de doelstelling voor de Vecht
dat deze een half natuurlijke laaglandrivier moet
worden. De recreatievaart geeft een impuls aan de
economie in de binnenstad van Hardenberg en
vergroot de levendigheid in de stad.

Buitengebied
Visie 2020
In het buitengebied is het waterbergend vermogen sterk
vergroot en zijn de natuurwaarden langs watergangen
versterkt, passend binnen de huidige functies van de
gebieden. Waar mogelijk worden de gronden van
particuliere terreinbeheerders ingezet voor waterretentie.
Het grondwaterbeheer past bij de functie van het gebied.
Recreatie in het buitengebied is gestimuleerd, in het
bijzonder rondom de (toekomstige) zandwinputten bij
Kloosterhaar.
Hoe deze visie te bereiken
1. Vergroten waterbergend vermogen landbouwgebieden
Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk vasthouden
en bergen van water in de haarvaten van het
watersysteem. Streven is een verdubbeling van de
ruimte voor waterberging in het buitengebied,
bijvoorbeeld middels het verbreden van watergangen
(zie afbeelding 3.8). Naast ruimte voor water ontstaan
hierdoor kansen voor natuur in de oevers en dit heeft
een positief effect op de waterkwaliteit. De
waterberging moet passen binnen de huidige
landbouwfunctie, het waterpeil is niet verhoogd.

6. Extensievere landbouw
In de toekomst zal, voor wat betreft de landbouw, de
kansen worden benut om te komen tot extensievere
vormen van landbouw. Dit sluit aan bij de huidige
werkwijze van het waterschap Velt en Vecht om
kansen en mogelijkheden te benutten. Dit gebeurt
veelal in het kader van het beleid Ruimte voor de
Rivier.

10

Bij het knooppunt kunnen bewoners en toeristen terecht voor informatie,
routebeschrijvingen, huur van fietsen en kano’s, startpunt van wandel-, fiets, kano- en skeelerroutes en excursies.

Waterplan Hardenberg
Definitief rapport

9R0638.A0/R00009/500917/Gron
- 33 -

29 november 2007

Gestreefd wordt naar het natuurvriendelijk inrichten
van de oevers van het Overijssels Kanaal, samen met
de aanleg van recreatieve voorzieningen.
Hierdoor zijn de natuurwaarden van het kanaal
vergroot en ontstaat een voor recreanten
aantrekkelijke vaarroute.

Om te komen tot een goede waterstructuur kunnen
eventueel oude gedempte wijken open gegraven11
worden. Het grootschalig open landschap is
behouden.
Afbeelding 3.8: Mogelijke profielen van watergangen (boven:
standaard profiel, onder: waternood profiel met eenzijdig flauwe
oever)

4. Recreatie of natuurfunctie zandwinplassen
Waar kansrijk, krijgen zandwinplassen in de gemeente
de functie natuur en/of recreatie toegekend voor de
periode na exploitatie. Bij het exploiteren van de
zandwinning worden eisen gesteld ten aanzien van de
latere functie. Voor de zandwinplassen bij
Kloosterhaar wordt gestreefd naar het realiseren van
een grensoverschrijdend recreatiegebied, waarbij de
plassen in Nederland en Duitsland zijn verbonden.

2. Grondwaterregime en functies op elkaar afstemmen
De grondwaterstanden en gebruiksfuncties zijn zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd, conform de GGOR
methodiek (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater
Regime). Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij natuurlijke grondwaterstanden.

5. Realiseren van de wateropgave voor het landelijk
gebied
De wateropgave voor noodretenties en voor het
verkrijgen van een robuust watersysteem in het
landelijk gebied is gerealiseerd. Het streven hierbij is
om ruimtelijke functies op een aantrekkelijke manier
te combineren. Op het deel van beheersgebied van
het waterschap Velt en Vecht dat ligt in de gemeente
Hardenberg is de opgave 3,6 miljoen m3. Doel is om
zoveel mogelijk van deze opgave te realiseren op het
grondgebied van de gemeente Hardenberg. Waar
technisch mogelijk en ruimtelijk of financieeleconomisch aantrekkelijk is de wateropgave voor het
stedelijk en landelijke gebied gecombineerd.

3. Herinrichten oevers Overijssels Kanaal

11

Het open graven van gedempte wijken heeft een praktisch bezwaar: vaak
zijn deze wijken gedempt met allerhande (huishoudelijk) afval. Het vergraven
kan problemen opleveren met het afvoeren van de grond, bodemonderzoek
is noodzakelijk.
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Nadat door de bestuurlijke en democratische organen
de locaties voor waterberging zijn goedgekeurd,
worden deze automatisch toegevoegd aan dit
waterplan.
Afbeelding 3.9: Visualisatie van het Goede Ecologische Potentieel

6. Ecologisch herstel in de Dooze, het grote
kanalensysteem, de Randwaterleiding en
Beentjesgraven
De Dooze, het grote kanalensysteem, de
Randwaterleiding en Beentjesgraven zijn gedefinieerd
als kunstmatige waterlichamen onder de KRW.
(Voorlopige) doelen met basisambitieniveaus zijn
voor deze sloten en kanalen opgesteld evenals
maatregelpakketten. Voor de Dooze en de
Randwaterleiding geldt dat in 2015 alle maatregelen
zijn uitgevoerd en dat hiermee naar verwachting de
GEP's zijn gehaald. Voor het grote kanalensysteem
geldt dat vanwege de omvang de maatregelen
worden uitgesmeerd tot 2021 of 2027. Vanwege het
nutriëntenprobleem is het dan nog niet zeker of het
GEP voor dit kanalensysteem gehaald gaat worden.
Voor Beentjesgraven geldt dat de benodigde
maatregelen voor het behalen van het GEP bekend
zijn. Hierbij is aangegeven dat deze pas na 2015
uitgevoerd gaan worden (maar voor 2027).

Dooze

7. Bevordering transport en recreatie over water.
Ter verbetering van de transportmogelijkheden over
water en tevens ter bevordering van de recreatievaart
zal het kanaal Almelo-de Haandrik zijn verruimd.
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3.6

Waterorganisatie

3. Creëren van duidelijk aanspreekpunt voor de burger
Er is één duidelijk aanspreekpunt gerealiseerd voor
vragen en klachten over water en waterbeheer (het
waterloket). Dit loket is ondergebracht bij de
Informatiebalie van de Gemeente. Het loket vormt een
uitwerking van het Communicatieplan.

Visie 2020
Door een intensieve samenwerking tussen de
waterpartners vormen organisatorische grenzen geen
belemmeringen in het operationeel waterbeheer. Het
waterbeheer is betaalbaar en uitvoerbaar. Zowel voor de
waterpartners als voor burgers is de taakverdeling in het
waterbeheer heel duidelijk. Het waterbeheer wordt door
de waterpartners als collectieve verantwoordelijkheid
beschouwd en uitgevoerd.

4. Doorvertalen van toekomstig waterbeleid naar lokaal
beleid
Deze watervisie is afgestemd op het huidige beleid
van gemeente, provincie, waterschappen rijk en
Europa. Ook in de toekomst dient het lokaal
waterbeleid te worden afgestemd met nieuw
Nederlands, Europees of provinciaal beleid. Dit
betekent dat het Waterplan ruimte laat voor flexibiliteit
om in te spelen op de toekomstige situatie. Het
Waterplan wordt daartoe regelmatig geactualiseerd.

Hoe deze visie te bereiken
1. Overdracht van stedelijk water in 2011
In 2011 is het stedelijk water overgedragen van
gemeente aan waterschap. Vooraf zijn afspraken
gemaakt over de voorwaarden van overdracht.
2. Duidelijke beheersafspraken bij grote ruimtelijke
ontwikkelingen
Bij grote nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooraf
heldere afspraken vastgelegd over waterbeheer én
onderhoud. Voor de kosten van de planvorming voor
en aanleg van de waterstructuur geldt het principe dat
de kosten voor rekening zijn van de
kostenveroorzaker. Deze onderwerpen worden in het
watertoetsproces meegenomen (zie ook doel 6).

5. Wateropgave expliciet vastleggen in ruimtelijke
plannen
Bij het herzien van bestemmingsplannen en
structuurvisies wordt water nadrukkelijk benoemd en
ook vastgelegd als water. Ook de wateropgave wordt
nadrukkelijk vastgelegd.
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6. Optimaal benutten watertoets, waterparagraaf en
waterkansenkaart
De wettelijk verplichte watertoets, het opnemen van
een waterparagraaf in ruimtelijke plannen en de
waterkansenkaart12 worden ingezet om water
optimaal te integreren in de ruimtelijke planvorming. In
afbeelding 3.10 is aangegeven op welke momenten
het Waterplan en de Waterkansenkaarten gebruikt
worden in het proces van de watertoets. De
waterschappen binnen de gemeente Hardenberg
dienen de waterkansenkaarten goed op elkaar af te
stemmen, opdat een gebiedsdekkend beeld ontstaat.

Voorbeelden hiervan zijn:
• de afvoer uit nieuwbouwgebieden richting het
ontvangend oppervlaktewater niet meer mag
bedragen dan de ontwerpnorm voor landelijke
gebieden van 1,2 l/s/ha;
• de benodigde oppervlakte voor waterberging mag
gecombineerd worden met andere functies zoals
sportvelden en parkeerplaatsen.
Voor de gemeente Hardenberg zal de focus van de
watertoets bij ruimtelijke plannen liggen op de toetsing
aan de visie in dit waterplan. Hierin zijn de voor
Hardenberg relevante landelijke en regionale
beleidsuitgangspunten over water opgenomen en hier kan
naar worden verwezen.

De wijze waarop waterschap Velt en Vecht omgaat met
water in ruimtelijke plannen is beschreven in de ‘Concept
Beleidsnotitie Water en Ruimtelijke Ordening (Waterschap
Velt en Vecht, augustus 2004). Afbeelding 3.10 is
opgenomen in deze beleidsnotitie13. In bijlage 3 is vanuit
de Concept Beleidsnotitie een lijst met locatiekeuze en
inrichtingscriteria opgenomen die van belang zijn bij
bestemmingsplanwijzigingen. In de Concept Beleidsnotitie
staan ook een aantal relevante hydrologische
uitgangspunten die van belang zijn nieuwe plannen.

Om de administratieve druk te verminderen, heeft het
waterschap Velt en Vecht een digitaal vragenformulier
(checklist) ontwikkeld voor de watertoets voor kleine
ruimtelijke plannen zoals het bouwen van een extra
klaslokaal, het vergroten van de garage of de aanleg van
een fietspad. Meer informatie over deze checklist is te
vinden in bijlage 3.

12

Een waterkansenkaart geeft op inzichtelijke wijze aan welke locaties meer
of minder geschikt zijn voor functies als bebouwing, landbouw en natuur, op
basis van het watersysteem. De waterkansenkaart is een hulpmiddel voor de
ruimtelijke ordening.
13
zie voor dit document de website van het waterschap
www.veltenvecht.nl/digitaal_loket/waterbeleid/.

Waterplan Hardenberg
Definitief rapport

9R0638.A0/R00009/500917/Gron
- 37 -

29 november 2007

Afbeelding 3.10: Fasering inbreng waterkansenkaart en waterplan
in proces van de watertoets
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3.7

Communicatie
Visie
Communicatie is een onmisbaar middel voor het uitvoeren
van Waterplan Hardenberg. Met het Waterplan wordt
immers een gemeenschappelijke visie op het water
binnen de gemeente verwoord. De visie vergt van
gemeente, waterschappen, de Provincie,
belangengroepen en overige betrokkenen een andere
manier van denken over water. De gemeente en de
waterschappen werken aan de hand van een
communicatieplan aan waterbewustwording, acceptatie en
gedrag. Hierbij zullen natuurlijke momenten, zoals de
uitvoering van water-gerelateerde projecten, worden
benut.
Hoe deze visie te bereiken
1. Stimuleren communicatie en educatie over water
Inwoners van Hardenberg zijn zich bewust van het
belang van water voor mens en natuur. Via
communicatie en educatie krijgen mensen meer
inzicht in en begrip voor de taken van de
waterbeheerders.
2. Particulier initiatief
Particulieren en bedrijven zijn door communicatie en
financiële stimulering gemotiveerd om regenwater op
te vangen en nuttig te gebruiken.

Waterplan Hardenberg
Definitief rapport

9R0638.A0/R00009/500917/Gron
- 39 -

29 november 2007

4

MAATREGELENPROGRAMMA

Dit betekent dat het maatregelenpakket ten behoeve van
het behalen van de ecologische KRW-doelen nog aan
verandering onder hevig zou kunnen zijn. Daarbij is
mogelijk dat de uitvoering van maatregelen wordt
gefaseerd (naar achteren schuiven in de tijd).

Na de formulering van de watervisie, zijn de doelen voor
water en waterbeheer in Hardenberg bekend. Het is nu
van groot belang om vast te leggen hoe deze doelen
bereikt kunnen worden. Welke maatregelen zijn nodig om
de Watervisie te realiseren? Wie moet deze maatregelen
treffen en wanneer? En wat gaat dat allemaal kosten? In
dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de
maatregelen voor de komende tien jaar.

Bestuurlijk traject
De in dit hoofdstuk aangegeven maatregelen geven een
meerjarenperspectief weer dat richtingbepalend is voor de
jaarlijkse dialoog tussen de gemeente en de
waterschappen. Na bestuurlijke goedkeuring en
goedkeuring in de Raad van de gemeente Hardenberg is
het de bedoeling dat deze organisaties in hun
meerjarenbegrotingen reserveringen maken om de
maatregelen die in deze tabel staan, uit te kunnen voeren.
Daarnaast zal het waterplan worden gebruikt bij de
opstelling van de gemeentelijke structuurvisie en andere
ruimtelijke plannen en bij de opstelling van de
waterbeheersplannen van de betrokken waterschappen.

Status van de voorgestelde maatregelen
Van belang is om op te merken dat de omvang, grootte en
uitvoeringsperiode van de maatregelen in de
maatregelentabel indicatief zijn weergegeven. De
maatregelen zijn uitgedrukt in (geschatte) werkelijke
investeringskosten die gemaakt moeten worden om de
maatregelen uitgevoerd te krijgen. Hierbij is dus geen
rekening gehouden met subsidiemogelijkheden die voor
een groot aantal maatregelen aanzienlijk kunnen zijn. De
werkelijke regionale lasten zijn hierdoor een stuk lager. In
de maatregeltabel is de kostentoedeling niet aan de orde
en zijn de (mogelijke) operationele kosten niet
meegenomen.

De maatregeltabel
In de onderstaande tabel komen achtereenvolgens
maatregelen per deelgebied aan de orde, vervolgens de
maatregelen voor de waterorganisatie en tot slot de
watercommunicatie.

Relatie met het stroomgebiedbeheerplan
Tevens is het van belang op te merken dat ten tijde van
het opstellen (mei 2007) van dit waterplan het KRWgebiedsproces ter voorbereiding van het
stroomgebiedbeheerplan (goedkeuring eind 2009) nog in
volle gang is.
Waterplan Hardenberg
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In de maatregeltabel worden allereerst de te behalen
doelen benoemd (uit de visie) en aangegeven wat het
belangrijkste knelpunt is dat opgelost moet worden om het
doel te realiseren. Vervolgens zijn een aantal maatregelen
aangegeven om het knelpunt op te lossen. In de tabel is
verder aangegeven wie de trekker is voor de betreffende
maatregel, welke partijen betrokken zijn, de planning en
de geschatte globale investeringskosten. Tevens is
aangegeven of de maatregel voortkomt uit de afspraken
uit het NBW of om de doelen van de KWR te behalen. Tot
slot is aangegeven of een maatregel uitgevoerd moet
worden in het kader van de KRW of dat de uitvoering zeer
gewenst is of gewenst.

•

tijdspad niet aan te geven of de maatregel vindt plaats
na 2015;
Cont.: de activiteit wordt opgenomen in de reguliere
beleidsuitvoering of beleidsvorming.

Gebruikte afkortingen in de tabel:
• WMW: werk met werk maken. Meenemen in nieuwe
projecten, reconstructies of onderhoud;
• M: Moet worden uitgevoerd (meestal in verband met
het behalen van KRW doelstellingen op
waterlichaamniveau);
• ZG: Zeer gewenst: De uitvoering van de maatregel
draagt op een efficiënte manier bij aan het behalen
van een doel of van meerdere doelen;
• G: Gewenst: De uitvoering van de maatregel draagt
op gemiddeld bij aan het behalen van een doel of van
meerdere doelen;

•

PM: Pro Memori. Voor de maatregel kan nog geen
inschatting van kosten gegeven worden of is het
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Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Beleving
Tijd

Kosten

pad
Bebouwde 1 en 2:Terugdringen

Tijdens hevige regenval treden

kernen

riooloverstorten in werking. Deze

inclusief afkoppelen

verontreinigen het

(GRP maatregel)

vuiluitworp

oppervlaktewater. Daarnaast

1

2

neemt het zuiveringsrendement

Voldoen aan de basisinspanning

Gemeente

Tijd

Moet(zeer)
gewenst

Kosten

Pad

-

2006- € 12.000.000 Kwaliteit
2010

M

Kwantiteit

(GRP
maatregel)

20 % Afkoppelen van verhard

Gemeente

WS V&V

oppervlak

2008- € 500.000

2006- € 700.000)

2015

2020

Kwaliteit

G

2006- WMW

Kwaliteit -

G

2015

kwantiteit

van de RWZI sterk af. Dit komt
zowel door de verdunningsgraad

3

Hardenberg: Studie uitvoeren naar

als de beperkte doorlooptijd. Beide

geschikte af te koppelen gebieden;

zijn het gevolg van het grote

opname in. Masterplan Centrum,

aanbod van regenwater.

vervolgens daadwerkelijk afkoppelen

Gemeente

WS V&V

2007

€ 50.000

boven basisinspanning (zie M2)
4

Slagharen: Zichtbaar afkoppelen van

Gemeente

WS V&V

2008

€ 40.000

2009- € 1.000.000
2020

regenwater (ook voor bewustwording

2

(€ 20/m )

Kwaliteit -

G

kwantiteit

burger)
3: Goede

Vervuilde waterbodems hebben

oppervlaktewaterkwalit

een negatieve invloed op de

eit (zowel in chemisch

oppervlaktewaterkwaliteit en op

als in ecologisch

aquatisch-ecologische aspecten

opzicht)

Diffuse bronnen veroorzaken

5

Uitvoeren maatregelen uit

Waterschap,

2003- Reeds

gemeentelijk baggerplan

Gemeente,

2013

2003- € 2.232.000

uitgevoerd 2013

derden
6

Verminderen af- en uitspoeling van

vervuiling van grond- en

kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit

oppervlaktewater

particuliere tuinen door voorlichting en

Gemeente

Kwaliteit

ZG

Kwaliteit

ZG

Kwaliteit

ZG

(deels GRP
maatregel)

Water-

Vanaf Interne

Na

schappen

2007

kosten

2007

€ 20.000/jr

waterscha

2008

Interne

Cont. Internekoste

uit openbare ruimte door nieuw beleid.
7

Wet Gemeentelijke Watertaken

Gemeente

ppen

bestuderen op toepasbare

kosten

n

Kwantiteit

mogelijkheden om vervuiling door punten diffuse bronnen te verminderen
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Deelgebied Doel

Knelpunt

Nr Maatregelen

/onderwerp

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

4-5: Voldoen aan de

Klimaatsveranderingen leiden tot

8

Hardenberg: Studie naar geschikte

stedelijke wateropgave grotere pieken en dalen in

locaties voor waterberging in stedelijk

en verbeteren kwaliteit

regenval. Dit leidt tot wateroverlast

gebied, inclusief realisatie

woonomgeving

of droogte want er is te weinig
ruimte voor (tijdelijke) waterberging

(Kwaliteit-) verbetering

9

WS V&V

Gemeente

Kosten

Tijd

pad

Pad

2007- € 50.000

2015

2008

Hardenberg: Studie voor relatie Vecht- Gemeente

WS V&V

2007- € 50.000

2015

(zeer)

Beleving

gewenst

WMW

Kwantiteit

ZG

€ 3.000.000

Beleving

Kosten

€ 6.000.000

Kwantiteit

ZG

Beleving

2008

stad en beleving van de Vecht,

Moet-

opgevolgd door realisatie hiermee

van de inrichting van

Tekort aan waterbergingcapaciteit

watersystemen

Is 3.800.000 m (zie ook

waterberging voor de landelijke en

Buitengebied)

stedelijke wateropgave onderzocht

3.

worden tevens geschikte locaties voor

(relatie met LBN). Bijvoorbeeld in
De bebouwde kernen van
Hardenberg en Gramsbergen

combinatie met een EVZ)
10 Gramsbergen: Studie in stedelijk

staan met de rug naar de Vecht.

gebied naar gebieden geschikt voor

De waterrecreatie en

waterberging al of niet in combinatie

waterbeleving zijn onvoldoende

met extensieve bebouwing, dan wel

ontwikkeld.

combineren met aanleg van groen en

Gemeente

WS V&V

Na

€ 50.000

2015

€ 2.500.000

Kwantiteit

ZG

Beleving

2010

ontwikkelen. tot waterrijk park
Water is in het verleden niet

11 Gramsbergen: Herstellen van de

genoeg meegenomen bij

relatie Vecht-Gramsbergen waarbij

ruimtelijke ontwikkelingen

tevens naar geschikte locaties voor

waardoor de ontstane

waterberging, daarna realisatie. De

woonkwaliteit suboptimaal werd.

mogelijkheden tot versterken van de

Gemeente

Ws V&V

Na

€ 50.000

2015

€ 5.000.000

Kwantiteit

ZG

Beleving

2010

waterrecreatie worden eveneens
onderzocht (relatie met LBN).
12 Balkbrug: Vergroting waterberging

Waterplan Hardenberg
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G

Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

pad
13 Balkbrug: Studie naar ontwikkeling
van robuuste eco-zone in combinatie

Tijd

gewenst

Kwantiteit

ZG

Kosten

Pad

WS GS,

Overijssel

WS RenW

Kwaliteit

Gemeente

Beleving

met waterberging; realisatie na

(zeer)

Beleving

Provincie

2008

Moet-

€ 75.000

2015

€ 6.000.000

afronding studie (relatie met LBN)
14 Dedemsvaart: Studie naar geschikte

Gemeente

WS V&V

2007

€ 50.000

gebieden voor waterberging; bij

2008- WMW

Kwantiteit

2015

€ 1.500.000

Belevint

2015

€ 3.500.000

Kwantiteit

ZG

voorkeur in combinatie met
waterbeleving. Realisatie na afronding
studie (relatie met LBN)
15 Bergentheim: Studie naar geschikte
.

Gemeente

WS V&V

2012

€ 40.000

locatie voor combinatie natuur,

Kwaliteit

recreatie en water evenals voor de

Beleving

ZG

combinatie waterrecreatie/
waterbeleving (relatie met LBN)
16 Bergentheim: Studie in stedelijk
.

Gemeente

WS V&V

2010

€ 30.000

2011- WMW
2020

gebied naar nieuw oppervlaktewater in

Kwantiteit

€ 2.500.000

Beleving

ZG

verband met waterberging, daarna
realisatie
17 Slagharen: Studie naar waterberging

Gemeente

WS V&V

2010

€ 25.000

2015

daarna realisatie
18 Slagharen: Ontwikkeling van

Gemeente

waterrecreatie en waterbeleving

2011

€ 35.000

Na
2015

WMW

Kwantiteit

€ 2.000.000

Beleving

PM

Kwantiteit
Beleving

op/langs het Ommerkanaal, mogelijk te
combineren met het Attractiepark
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ZG
G

Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

pad
4: Bluswater te allen

Bluswater is soms moeilijk

tijde beschikbaar

bereikbaar/beschikbaar

19 Onderzoek naar beschikbaarheid en

Tijd

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Kwantiteit

G

Kwantiteit

G

Kwantiteit

G

Kosten

Pad

Gemeente

-

2007

€ 50.000

2008

€ 1.000.000

Gemeente

-

2008

€ 40.000

Cont.

2007

€ 40.000

2008- € 45.000

bereikbaarheid van bluswater en
uitvoering van maatregelen

4: Voldoen aan de

De huidige ontwateringdiepte is

minimaal gewenste

onbekend. Tevens is onbekend of

en gewenste ontwateringdiepte binnen

ontwateringdiepte

hierover binnen de gemeente

bebouwd gebied (stedelijke GGOR) en

binnen bebouwde

eenduidige normen bestaan

onderzoek naar gewenste hoogte

gebied

20 Onderzoek en vaststelling van actuele

nieuwbouwwijken
21 Meetnet grondwaterstand stedelijk

Gemeente

2012

gebieden (60 meetpunten)

investering
€ 5.000/jr

Reestdal

6: Beschermen van de

De cultuurhistorische

cultuurhistorische

“waterwaarden” zijn aan het

waarde van water

verdwijnen

1: Het in beeld brengen Nagestreefde peilverhoging kan

22 Punt opnemen in toekomstige plannen

Gemeente

23 Uitvoeren van studie naar het in beeld

WS Reest

van gewenste

mogelijk leiden tot

brengen van knelpunten bij een hoger

en Wieden

waterpeilen in de

vernattingsschade van

Reestpeil

Reest en het

aangrenzende landbouwpercelen

Cont

Gemeente

2007

Interne

Na

Cont.

Beleving

Interne

Kwantiteit

kosten WS 2008

kosten,

R&W

mogelijk
kosten

vaststellen van

schade-

knelpunten voor de

regelingen

landbouw
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ZG

Deelgebied Doel

Knelpunt

Nr Maatregelen

/onderwerp

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Beleving
Tijd

Kosten

pad
1: Overige

Reest voldoet niet aan het Goed

maatregelen

Ecologisch Potentieel

24 Extensiveren onderhoud

Ws R&W

Prov Over.

Stoppen inlaat gebiedsvreemd water

/Drenthe

Ecologische herstel

Beplanting (beschaduwing)

Drenths-

van de Reest voor het

Stuwen vervangen door cascades

Over

behalen GEP

Voorlichting, verscherpen handhaving

Landschap

2: Behoud van

Onvoldoende mogelijkheden voor

kleinschalige recreatie

kleinschalige recreatie

25 Aanleg van picknick-plaatsen

Gemeente

26 Aanleg oversteekplaatsen voor

Ws R&W

2007

Tekort aan waterbergingcapaciteit

wateropgave landelijk

Is 1.800.000 m voor drie

(locaties) daarna Inrichten

gebied van de Reest

gemeentes

inundatiegebieden, oppervlakte gering,

3

27 Studie naar detaillering wateropgave

(zeer)
gewenst

Kosten

Pad
Interne

Vanaf

Kwantiteit

Deels M,

kosten

2008

Kwaliteit

deels ZG

Beleving

2007

Gemeente

Ws R&W

2007

Ws R&W

Gemeente

2007

voetgangers of fietsers
3: Realiseren

Tijd

Moet-

Interne

Vanaf € 750.000

kosten

2008

Interne

Vanaf € 2.500.000

Beleving

G

Beleving

G
ZG

kosten

2008

€ 60.000

Vanaf € 5.500.000

Kwantiteit

2008

Kwaliteit
Beleving

matig, groot

(ook belangrijk voor
behalen GEP)
Vechtdal

1: Visievorming beheer Het ontbreken van een integrale
Vecht

visie m.b.t. het beheer Vecht

28 Opstellen van een Integrale Visie over

WS V&V

het beheer van de Vecht

2008- € 60.000

Vanaf 2009 Cont.

Kwantiteit

2009

Zie onderstaand.

Kwaliteit
Beleving

1 Realisatie van een

Bij hoogwater is er kans op

veilige en natuurlijke

wateroverlast die gevolgen kan

voor retentie in het Vechtdal; realisatie

Vecht

hebben voor de veiligheid van de

na afronding studie (o.a. Mölnmarsch)

burgers

Aansluiten geïsoleerde meander

29 Studie uitvoeren naar mogelijkheden

WS V&V

-

2006

€ 130.000

2007- € 3.200.000

Kwantiteit

2011

Kwaliteit
Beleving

(hoofdstroom niet door meander)
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ZG

Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

pad
30 Studie uitvoeren naar noodplan
.

Gemeente

-

2008

Tijd

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Kwantiteit

ZG

M

Kosten

Pad
€ 35.000

Cont

€ 100.000/jr
(Interne

Hoogwater, daarna realisatie

kosten)
1: Ecologisch herstel

Vecht voldoet niet aan het Goed

van de Vecht: behalen

Ecologisch Potentieel

31 Verbossing oevers

Deels € 200.000

Na

Interne

Kwantiteit

Zomer- en winterpeil natuurlijker

Ws V&V

Gemeente

2009

2015

kosten +

Kwaliteit

GEP natuurgebied en

Extensief onderhoud

rest

GEP landbouwgebied

Aanleggen poelen in winterbed

Voor

Natuurvriendelijke oevers

2015

€ 12.000.000 Beleving

(oeverbeschoeiing verwijderen)
Stuwen vervangen door cascades
32 Natuur GEP:

Ws V&V

Gemeente, 2015

Studie en inrichten inundatiegebieden,

landbouw-

(oppervlak aanzienlijk)

sector

€ 125.000

Na

PM

2015

Kwantiteit

ZG

Kwaliteit
Beleving

Studie en aansluiten geïsoleerde
meander, hoofdstroom meander
33 Landbouw GEP: Extensiveren

Ws V&V

Landbouw- PM

Ws V&V

Gemeente, 2015

PM

PM

PM

Kwaliteit

ZG

€ 125.000

Na

PM

Kwantiteit

ZG

sector, Rijk

landbouw
34 Landbouw GEP:
Studie en inrichten inundatiegebieden,

landbouw-

oppervlak redelijk

sector

2015

Kwaliteit

Vanaf WMW

Vanaf WMW

KRW

G

2006

2006

Vanaf WMW

Cont.

KRW

G

Studie en rivierprocessen halfnatuurlijk
35

Aanpak overstorten (zie M1 en 2)

Gemeente

36 Beperken bestrijdingsmiddelen verhard Gemeente

Ws

2007

oppervlak (zie M6)
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Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

Tijd

pad
2: Ecologisch herstel

De ecologische waarde van de

37 Uitvoeren naar studie ecologisch

WS V&V

Gemeente

2008

gewenst

Kwantiteit

ZG

Kosten

Pad
€ 50.000

Zie onderstaand

herstel van de Radewijkerbeek en de

Kwaliteit

en de Bruchterbeek

Bruchterbeek, daarna uitvoering

Beleving
Gemeente, 2007- Interne

Vanaf € 2.500.000

Kwantiteit

voldoen niet aan het Goed

Extensief onderhoud. Natuur-

landbouw-

2007

Kwaliteit

Ecologisch Potentieel

vriendelijke oevers Inrichten

sector

Bruchterbeek en Radewijkerbeek
Behalen GEP in

38 Zomer- en winterpeil natuurlijker

Bruchterbeek en

WS V&V

2009

(zeer)

Beleving

van de Radewijkerbeek Radewijkerbeek, de Bruchterbeek
zijn lager dan gewenst

Moet-

kosten

+ interne

ZG

Cont. kosten

Beleving

Vanaf WMW

Kwaliteit

G

Kwaliteit

G

inundatiegebieden (oppervlak gering).

Radewijkerbeek
39

R-Beek: Aanpak overstorten (zie M1

Gemeente

Ws

Vanaf WMW
2006

2006

Gemeente

Ws

Vanaf WMW

Cont.

en 2)
40 R-Beek: Beperken bestrijdings-

2007

middelen verhard oppervlak (zie M6)
41 Radewijkerbeek: Stuwen vervangen

WS V&V

Gemeente

Na

PM

Na

2015

door natuurlijke cascades

PM

Kwantiteit
Kwaliteit

2015

Beleving

Beekprocessen half natuurlijk
Omleiden via noordkant Hardenberg
3: Ecologisch herstel

De ecologische waarde van de

van de Molengoot

Molensloot is lager dan gewenst.

Gemeente, 2007- Interne

Vanaf € 3.500.000

Kwantiteit

Deels M

Extensief onderhoud

landbouw-

kosten +

2007

Kwaliteit

Deels ZG

Natuurvriendelijke oevers

sector

€ 60.000

Cont. kosten

42 Zomer- en winterpeil natuurlijker

Behalen GEP in

Molengoot voldoet niet aan het

Obstakels voor vissen passeerbaar .

Molensloot

Goed Ecologisch Potentieel

Helofytenfilters

4: Versterken relatie

Stedelijke gebieden van de Vecht

Hardenberg met Vecht

afgekeerd.

43 Opstellen visie over verbetering relatie
stedelijke kernen met Vecht (zie M 9)

WS V&V

Gemeente

Ws V&V

2009

Zie boven

+ interne

Beleving

Kwantiteit
Kwaliteit
Beleving
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ZG

Deelgebied Doel

Knelpunt

Nr Maatregelen

/onderwerp

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

Tijd

pad
4: Versterken relatie

Stedelijke gebieden van de Vecht

Gramsbergen met

afgekeerd.

44 Opstellen visie over verbetering relatie

Gemeente

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Kwantiteit

ZG

Kosten

Pad

Ws V&V

Zie boven

Kwaliteit

stedelijke kernen met Vecht (zie M 11)

Vecht

Beleving

5: Versterking van

Beperkte mogelijkheden voor

45 Het realiseren van aanlegplaatsen voor Gemeente

recreatie op en rond de vaarrecreatie op de Vecht

-

2008

€ 40.000

2009

€ 300.000

Beleving

G

Vanaf € 50.000

Tot

€ 4.000.000

Kwantiteit

ZG

2006

2015

Tot

WMW

Kwantiteit

G

2015

€ 2.000.000

2015

€ 250.000

Beleving

G

2015

€ 350.000

Beleving

G

Ook via

Kwaliteit

kanoroutes

Vecht
Buiten-

1: Vergroting van het

Er zijn onvoldoende

gebied

waterbergend

bergingsmogelijkheden om aan de

vermogen in watergangen ter plaatse

vermogen van

huidige en toekomstige eisen voor

van landbouwgebieden(in samenhang

landbouwgebieden

"water bergen en vasthouden" te

met M47)

46 Creëren van extra waterbergend

Water-

Gemeente

schappen

voldoen
2: Onderlinge

Onvoldoende afstemming tussen

afstemming van

peilen en gebruiksfuncties

grondwaterregime en

47 Bepaling van de GGOR (waaronder

Water-

Grond-

mogelijke ingrepen in watergangen)

schappen en eigenaren

(samenhang met M46)

Provincie

functies

2009

€ 45.000

Overijssel

3: Herinrichten oevers

Stijle oevers zijn nadelig voor

Overijsselskanaal

natuurontwikkeling

48 Met recreatieve voorzieningen.

Gemeente

(overige maatregelen zie M52)

4: Toekenning van

Onvoldoende benuttint van het

recreatie- of

recreatieve – en ecologisch

natuurfunctie aan

potentieel van zandwinplassen

49 Stimuleren van de recreatie en/of

Gemeente

natuurfunctie bij zandwinplassen

Ws V&V,

2008

Interne

prov Over-

kosten+

ijssel

€ 25.000

Ws V&V,

2007- € 30.000

prov Over-

2008

ijssel

exploitatie

zandwinplassen

plassen
6

3

5: Realiseren van de

Er is een tekort van 3,8*10 m aan 50 Onderzoek naar mogelijke locaties

wateropgave in het

noodretentiegebieden

afronden. Dit is het LBN onderzoek.
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Ws V&V

2006- Interne
2007

-

-

Kwantiteit

kosten
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ZG

Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

buitengebied

51 Detailstudies (+inrichting) en uitvoeren

Ws V&V

Gemeente

noodretentie – waterbergingprojecten

Kosten

Tijd

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Kwantiteit

ZG

Kosten

pad

Pad

2007- € 400.000

2009- € 7.000.000

2010

2015

(zie ook maatregelen onder gebieden
Vecht, Reest, stedelijke gebieden)
6: Ecologisch herstel

De ecologische waarde van de

van de Dooze, het

Dooze, het kanalensysteem de

kanalensysteem, de

Randwaterleiding en de

Randwaterleiding en

Beentjesgraven is lager dan

Beentjesgraven

gewenst.

Behalen GEP in de

De Dooze, het

Dooze, het

kanalensysteem,ede

54 Kanalensysteem: Vooroevers of

Randwaterleiding en

vegetatie-eilandjes aanleggen

52 Zomer- en winterpeil natuurlijker
Natuurvriendelijke oevers

53 Dooze+Randwaterleiding:
Extensief onderhoud

WS V&V +

Gemeente, 2008

Interne

Vanaf + interne

Kwantiteit

Deels M

GS

landbouw-

kosten +

2007

Kwaliteit

Deels ZG

sector

€ 60.000

Cont. € 7.500.000

Beleving

WS V&V en

Gemeente, 2007- Interne

Vanaf € 50.000

Kwaliteit

GS

landbouw-

kosten +

2007

Beleving

sector

€ 60.000

Cont. kosten

Gemeente, 2008

Interne

Vanaf + interne

Kwantiteit

Deels M

kosten +

2007

Kwaliteit

Deels ZG

€ 60.000

Cont. € .500.000

Helofytenfilters

kanalensysteem, de

Waterplan Hardenberg
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WS V&V

2009

+ interne

kosten

Beleving
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Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Beleving
Tijd

Kosten

pad
Randwaterleiding en

Beentjesgraven

Beentjesgraven

voldoen niet aan het GEP

55 Beentjesgraven:

WS GS

Tijd

Moet(zeer)
gewenst

Kosten

Pad

Gemeente, Voor

Interne

Vanaf € 3.500.000

Kwantiteit

Deels M

Inlaat gebiedsvreemd water beperken

landbouw-

kosten +

2015

Kwaliteit

Deels ZG

Gebiedsvreemd water zuiverenmet

sector

€ 60.000

Cont. kosten

Beleving

Reeds

2003- In uitvoering

Kwantiteit

2015

+ interne

helofytenfilter
Verwijderen stuwen
Stuwen passeerbaar voor vis
Verondiepen boven Nieuwleusen
Verminderen intensieve ontwatering
(eigen water vasthouden)
Verminderen versnelde afvoer van
gebiedseigen water
Onderhoud extensiveren
Gefaseerd baggeren
Gefaseerd maaibeheer
7: Herinrichting van de

Breedte van het kanaal Almelo –

oevers van kanaal

de Haandrik is onvoldoende voor

Haandrik op een aantal trajecten; de

Almelo – de Haandrik

huidige scheepvaart

damwanden worden vervangen door

56 Verbreding kanaal Almelo – de

Provincie

Ws V&V

2003

Overijssel

ZG

Kwaliteit

uitgevoerd 2008

Beleving

stortsteen (natuurvriendelijk)
8: Bluswater te allen

Bluswater is soms moeilijk

tijde beschikbaar

bereikbaar/beschikbaar

57 Onderzoek naar beschikbaarheid en

Gemeente

-

2007

€ 50.000

2008

€ 1.000.000

2009

€ 10.000

2011

Kosten zie 5

Kwantiteit

G

Kwantiteit

G

bereikbaarheid van bluswater en
uitvoering van maatregelen

Water

1: Overdracht van

organisatie stedelijk water van

Geen eenduidige afspraken over
taakverdeling en beheer

58 Overdracht van stedelijk water van

Gemeente

Gemeente naar Waterschap in 2011,

en water-

gemeente naar

inclusief het wegwerken van

schappen

waterschap in 2011

“achterstallig onderhoud”

Waterplan Hardenberg
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Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

pad
2: Het maken van

Intensiveren afspraken voor

duidelijke afspraken bij

waterbeheer en onderhoud

59 Opstellen lijst met randvoorwaarden

Gemeente

ruimtelijke

aanleg en reconstructie van stedelijk

ontwikkelingen

water in nieuwe ruimtelijke

Water-

2007

schappen

(inclusief beheer en onderhoud) voor

Tijd

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Kwantiteit

G

Kosten

Pad
Interne

Cont. -

Kwaliteit

kosten

Beleving

ontwikkelingen
60 Aanstellen watercoördinator

Gemeente

Water-

2007

schappen

Interne

Cont. € 50.000/j

Kwantiteit

G

Kwaliteit

kosten

Beleving
3: Creëren van

Onduidelijk aanspreekpunt

duidelijk aanspreek-

waterbeheer voor burger

61 Oprichten waterloket

Gemeente

Water-

2007

€ 20.000

Cont. € 10.000/j

punt voor de burger
4: Doorvertalen van

Kwantiteit

G

Kwaliteit

schappen

Beleving
Onvoldoende afstemming tussen

62 Waterplan elk 6 jaar herzien (zelfde

Nederlands, Europees, ruimtelijke plannen op lokaal

cyclus als voor stroomgebiedbeheer-

Prov. beleid (onder

plan.

niveau en de KRW

Gemeente

Water-

2007

schappen

Interne

Cont. WP: €

Kwantiteit

kosten

WP:

Kwaliteit

50.000

om 6

andere de KRW) naar

ZG

Beleving

jr

lokaal beleid
5: Wateropgave

Veel ruimtelijke ontwikkelingen

ruimtelijk vastleggen

houden geen rekening met

63 Wateropgave mede-sturend in alle

Gemeente

Water-

2007

schappen

toekomstige ruimtelijke plannen

Interne

Cont. Interne

kosten

kosten

bestaand waterbeleid.

Kwantiteit
Beleving

6: Optimaal benutten

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt 64 Toepassen watertoets bij grote

van kansen bij

de mogelijkheid tot realiseren van

ruimtelijke ontwikkelingen. (Bij kleine

ruimtelijke processen

waterberging onvoldoende benut

ROs: korte administratieve procedure.)

Gemeente

Water-

Sinds Interne

schappen

2002

kosten

Cont. Interne
kosten

Kwantiteit
Kwaliteit
Beleving

Invulling geven aan wateropgave

Waterplan Hardenberg
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M

Deelgebied Doel

Knelpunt

/onderwerp

Nr Maatregelen

Trekker

Partners

Planvorming

Uitvoering

Kwaliteit

.

Kwantiteit
Tijd

Kosten

pad
Water

Bewustmaking van de

Burgers zijn zich onvoldoende

commu-

burger

bewust van de relatie tussen peil in

waterstand Vecht op de Markt en/of bij

de Vecht en de maaiveldhoogte in

nieuw Gemeentehuis

nicatie

65 Hardenberg: Visualiseren van

Gemeente

Ws V&V

2009

Tijd

Moet(zeer)

Beleving

gewenst

Beleving

G

Kwantiteit

ZG

Kosten

Pad
€ 10.000

2015

€ 30.000
WMW

bebouwd gebied
Informeren

Gemeenteambtenaren niet volledig 66 Voorlichtingsronde (intern)

ambtenaren over

op de hoogte over

implementatie-wijze

implementatiewijze van

Gemeente

Water-

2007

€ 15.000

Kwaliteit

schappen

Beleving

maatregelen waterplan maatregelen uit het waterplan
Informeren burgers

Burgers onvoldoende op de hoogte 67 Opzetten en onderhouden website

Gemeente

over waterplan

over aspecten uit het waterplan

Waterplan Hardenberg; website

en water-

Kwaliteit

koppelen aan website waterschappen

schappen

Beleving

Hardenberg

-

2007

€ 10.000

Cont. + € 2000/j

Kwantiteit

ZG

Communicatie via projecten en
programma;s
Bevorderen veiligheid

Het bestaan van gevaarlijke

langs het water

situaties doordat sommige

schoolgaande jeugd

personen niet kunnen zwemmen

Opstelling inrichtingseisen (zie M58)

68 Bevorderen zweminstructie bij

Gemeente

Waterplan Hardenberg
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waterscha
p

2007

Interne

Cont.

Beleving

kosten
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Waterbeleid en taakverdeling
Waterbeleid
Bij het opstellen van het Waterplan is zoveel mogelijk
aangesloten bij bestaande plannen, projecten en beleid in
Hardenberg en op landelijk en Europees14 niveau. Dit
beleid vormt het kader waarbinnen het waterplan is
gemaakt en het waterplan bouwt voort op dit beleid. In
deze paragraaf worden de relevante thema’s uit de vele
plannen nader toegelicht.
Een veilig en veerkrachtig watersysteem
Jarenlang hebben mensen het watersysteem aangepast
aan de menselijke behoeften, door te pompen, bemalen,
sluizen aan te leggen en kanalen te graven. Hierdoor is de
veerkracht van het watersysteem afgenomen, wat heeft
geleid tot wateroverlast of juist verdroging. Om dit in de
toekomst te voorkomen, is het waterbeleid er op gericht
om watersystemen meer natuurlijk te beheren. Er wordt
rekening gehouden met klimaatverandering en een
stijgende zeespiegel.

c Vasthouden: Vasthouden van water houdt in dat de tijd
tussen het vallen van de neerslag en het bereiken van het
oppervlaktewater in een gebied, zo lang mogelijk is. Dit geldt
ook binnen bebouwd gebied.
d Bergen: berging in het oppervlaktewater, bijvoorbeeld door
waterbergingsgebieden, vijvers in woonwijken of tijdelijk
hanteren van een hoger (grond)waterpeil.
e Afvoeren: wanneer de opties vasthouden en bergen optimaal
zijn benut, wordt het water afgevoerd om overlast te voorkomen.

Een belangrijk uitgangspunt om problemen te voorkomen,
is het niet afwentelen op benedenstroomse gebieden en
het principe van water ‘vasthouden – bergen –afvoeren’.
Dit geldt ook voor nieuw stedelijk gebied15.

Bron: Ministerie V&W, 2000

14

Eventueel: in de achtergrondrapportage is het beleid meer uitgebreid
beschreven.
15
Waterbeheerplan Velt en Vecht.
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Waterbeheer afstemmen op functie
Het waterbeheer in een gebied wordt afgestemd op de
functie die het gebied heeft. Bij de functietoekenning is het
streven om de waterhuishouding en -inrichting duurzaam
af te stemmen op de functie van een gebied, waarbij water
een mede-ordenend principe is. De Waterkansenkaart is
een hulpmiddel bij het vaststellen van geschikte gebieden
voor bepaalde functies (zie kader).

De Nota Ruimte heeft onder andere als uitgangspunt een
multifunctioneel gebruik van de ruimte voor water. Dat
betekent het zoeken van combinaties tussen water met
natuur, recreatie, transport, landbouw, wonen en werken.
Waterkansenkaart
Een waterkansenkaart geeft op inzichtelijke wijze aan welke locaties
meer of minder geschikt zijn voor functies als bebouwing, landbouw
en natuur, op basis van het watersysteem. De waterkansenkaart is
een hulpmiddel voor de ruimtelijke ordening.

Bij de verschillende waterfuncties, horen specifieke
doelstellingen voor het waterbeheer16, namelijk:
• Basiswater: waterbeheer gericht op economische
functies. Streven is optimaal en duurzaam gebruik van
water. Norm is MTR;
• Kwaliteitswater: waterbeheer gericht op natuur en
landschap. Behoud en herstel of ontwikkeling van
natuurwaarden staat centraal;
• Belevingswater: waterbeheer gericht op landschap en
recreatie. Streven is ecologische inrichting met een
hoge recreatieve of landschappelijke waarde.
Overlapt met basiswater of kwaliteitswater;
• Waterparels: gebieden met hoge belevingswaarde én
hoge natuurwaarde;
• Blauwe knooppunten: strategische plaatsen in het
(oppervlakte)watersysteem waar nadere eisen worden
gesteld aan kwantiteit en kwaliteit van het water dat
zich bovenstrooms en benedenstrooms van het
knooppunt bevindt;
• Zwemwater: zwemwaterkwaliteit.
16

Provincie Overijssel, waterhuishoudingsplan 2000+.
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Bij waterkwaliteit wordt onderscheid gemaakt in
chemische en ecologische kwaliteit. Vanuit de KRW
worden gebiedsgerichte normen opgesteld per
waterlichaam en watertype. In onderstaande figuur is een
overzicht gegeven van de verschillende ecologische
doelen van de KRW. Voor natuurlijke wateren is het doel
GET en voor kunstmatige en sterk veranderde wateren is
het doel GEP. In 2007 zijn de concept ecologische doelen
en de daarbij behorende maatregelen opgesteld. Op het
grondgebied van de gemeente Hardenberg komen geen
natuurlijke wateren voor. Gedeeltelijk zijn ook voor de
maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de
chemische doelen opgesteld. Hierbij is aangegeven welke
maatregelen in 2015, in 20212 en in 2027 uitgevoerd
moeten zijn. Deze (concept) maatregelen zijn opgenomen
in de maatregeltabel van hoofdstuk 4.

Inrichting, beheer & onderhoud afstemmen op functie
Bij inrichting, beheer en onderhoud van watergangen staat
veiligheid en aansluiten bij de functie van het water
centraal. Onderhoud wordt afgestemd op de functie van
het gebied waar de watergang gelegen is of de functie van
de watergang zelf. Bij het beheer en de inrichting van
kanalen bijvoorbeeld, vindt zodanig beheer en inrichting
van oevers plaats, dat aan zowel de ecologische functie
als de cultuurhistorische en recreatieve functies voldaan
wordt.
In het bebouwde gebied wil men de natuurwaarde en
belevingswaarde langs het water vergroten. Onderhoud
van waterpartijen in stedelijk gebied betreft onder meer
het maaien van de oever, verwijderen van waterplanten
(om de doorstroming te bevorderen), baggeren en
onderhoud van beschoeiingen.
Schoon water
Uitgangspunt van het beleid is voldoen aan de normen
voor waterkwaliteit zoals die worden gesteld in de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de vierde Nota
Waterhuishouding17, tenzij dit door natuurlijke
omstandigheden niet mogelijk is.
17

De landelijke normen Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en

Verwaarloosbaar Risico (VR) zijn als inspanningsverplichting vastgelegd in
de Vierde Nota Waterhuishouding, hier worden geen jaartallen vermeld. De
normen die volgen uit de KRW zijn nog niet geïmplementeerd in Nederlands
beleid en dienen in 2015 bereikt te zijn. Het Waterplan sluit telkens aan bij
de meest recente normen.
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Water voor mens en natuur
De gemeente wil de kwaliteiten van de groene ruimte
versterken.
Een belangrijk gegeven hierbij is de veranderende rol van
de landbouw. Functies als recreatie en beleving worden
steeds belangrijker, dit geldt zowel binnen als buiten
natuurgebieden. In het Reest- en Vechtdal bijvoorbeeld
staan natuur- en belevingswaarden voorop en ook de
ecologische hoofdstructuur biedt kansen20. Maar ook
buiten deze gebieden wordt gebiedsgewijs gestreefd naar
versterking van de kwaliteiten.

Om water schoon te houden en krijgen, geldt het
algemene principe ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren’.
Dit betekent in de eerste plaats: wat schoon is moet
schoon blijven. Indien dit niet mogelijk is, worden schone
en vuile waterstromen van elkaar gescheiden. Water dat
toch verontreinigd raakt, wordt gezuiverd.
Het rioleringsbeleid richt zich op het beperken van
overstorten van het riool op het oppervlaktewater. Dit
gebeurt enerzijds door de opvangcapaciteit van het riool
te vergroten en maatregelen te treffen voor risicovolle
overstorten. Voor 1 januari2006 moet aan de zogenaamde
basisinspanning voldaan zijn18. Voor een aantal gevallen
is omwille van duurzaamheid en kosteneffectiviteit uitstel
mogelijk. Dit is vastgelegd in een afvalwaterakoord dat de
gemeente heeft afgesloten met waterschap Velt en Vecht.
Een ander belangrijk aspect is het afkoppelen van verhard
oppervlak, zodat regenwater niet het riool in verdwijnt.
Landelijk beleid stelt dat 60% van het verhard oppervlak
van nieuwbouwlocaties en 20% in bestaand bebouwd
gebied moet worden afgekoppeld19.

Werk in uitvoering
In Hardenberg worden op dit moment diverse projecten
uitgevoerd die een relatie met water hebben. In dit
verband kunnen worden genoemd: Masterplan Centrum
(Hardenberg), Marslanden (Hardenberg), Kotermeerstal
Oost en bedrijventerrein Mercator (Dedemsvaart),
Moeshoek (Slagharen) en Garstlanden (Gramsbergen).
Daarnaast zijn er ook veel projecten in het buitengebied,
in het Reestdal en in het Vechtdal.

Taakverdeling
Voor het realiseren van duurzaam waterbeheer is
samenwerking vereist tussen de verschillende
organisaties. Het is nu vaak niet helder wie precies welke
taken heeft. Als algemeen uitgangspunt bij de verdeling
van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid tussen
waterschap en gemeente, geldt de scheiding afwatering –
ontwatering. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor

In het ‘Masterplan voor de riolering kern Hardenberg’
wordt gestreefd naar afkoppelen van verhard oppervlak
van het gemengde rioolstelsel. Er wordt gedurende de
plantermijn gestreefd naar 8,67 ha afkoppelen in de kern
van Hardenberg.

18

Basisinspanning = verplichting voor gemeente om vuiluitworp uit
riooloverstorten te halveren ten opzichte van een referentiestelsel.
19
Vierde Nota waterhuishouding.
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functies als bouwen, natuur of landbouw in relatie tot
water.
Gemeentelijke taken in het kader van de Kaderrichtlijn
Water zijn het terugdringen van verontreiniging van
oppervlaktewater en grondwater, het verzamelen en
verstrekken van informatie en het meer natuurlijk inrichten
van stedelijke wateren. De taken en streefbeelden per
deelstroomgebied of waterlichaam worden vastgelegd in
een stroomgebiedsbeheersplan.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van
het afvalwater en het afvoeren daarvan. De
waterschappen zijn verantwoordelijk voor het
watersysteem in stedelijk gebied en het zuiveren en
transporteren van rioolwater.

de afwatering. Dit betekent dat de waterschappen zowel in
landelijk als stedelijk gebied het waterbeheer uitvoeren.
De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering, met
name in stedelijk gebied. De scheidslijn tussen afwatering
en ontwatering is met name in bebouwde stedelijke
gebieden niet altijd duidelijk. Waterschap Velt en Vecht wil
het beheer van stedelijk water (water in stedelijk gebied
dat een functie heeft in afvoer en/ of berging) overnemen
van de gemeente21.
Op het gebied van de waterkwaliteit is de gemeente
verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling van het
afvalwater middels de riolering. De waterschappen zorgen
vervolgens voor de zuivering van het afvalwater in de
rioolwaterzuivering.
In de huidige situatie is sprake van een gezamenlijk
beheer (door gemeente en waterschappen) van
rioolgemalen.
Een belangrijk instrument in de samenwerking tussen
waterschappen en gemeenten is de Watertoets. Zodra
een initiatiefnemer (vaak de gemeente) het voornemen
heeft een ruimtelijk plan met waterhuishoudkundige
consequenties op te stellen, is regelmatig en vroegtijdig
overleg vereist. Ook de methodiek voor
waterkansenkaarten is een instrument. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt welke gebieden op basis van
gebiedskenmerken meer of minder geschikt zijn voor
21

Waterbeheerplan Velt en Vecht.
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Taak/ aspect

Ruimtelijke ordening

Wet

Gemeente

Waterschap

Provincie

Huidig

Bestemmingsplannen

Overleg

Toetsen

Waterparagraaf +

waterparagraaf +

bestemmingsplan+

watertoets

watertoets

waterparagraaf

Idem + inpassing

Idem

Idem

IWW

Kansen en knelpunten
Er zijn een aantal kansen en knelpunten benoemd, op het
gebied van organisatie van het waterbeheer,
samenwerking en beleid. In onderstaande tabel staan de
belangrijkste punten opgesomd.

maatregelen water

Organisatie en beleid
•
Uitgangspunten beleid duidelijk;
•
Betekenis KRW moet nog duidelijker worden;
•
Inspelen op nieuwe Integrale WaterWet (voor zover al
mogelijk);
•
Er is veel overeenstemming over beleid en uitgangspunten
bij waterpartners. Knelpunten zitten met name in:
vroege afstemming bij nieuwe ontwikkelingen;
wie is verantwoordelijk bij nieuwe ontwikkelingen;
uitvoering en onderhoud.

(ruimtelijk) en waterkwaliteit (KRW)
Huidig

Afvalwater

Inzameling+ transport

Zuivering stedelijk

afvalwater

afvalwater in RWZI

-

Rioleringsplan
IWW

Idem + inzamelplicht

Idem

-

Grondwateroverlast in

Ondiep grondwater

Grondwaterbeheer

stedelijk gebied.

(via peilbeheer)

Vergunningen

hemelwater
Verbreed rioolrecht
Huidig
Grondwater
(kwaliteit + kwantiteit)

onttrekkingen
IWW

Grondwaterloket

Grondwaterbeheer

(coördinatie)
Huidig

Vergunningen grote
onttrekkingen

Ontwatering in

Beheer oppervlakte-

Goedkeuren

stedelijk gebied

water (peilbeheer).

peilbesluiten

Oppervlaktewater

Afwatering stedelijk

(kwaliteit + kwantiteit)

en landelijk gebied
IWW

Zorgplicht overtollig

Idem

hemel- en grondwater

Regionale normen
wateroverlast

in stedelijk gebied
Huidig

-

Vaarbeheer
IWW

-

Waterplan Hardenberg
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Op diepte houden

Vaarbeheer

water recreatievaart

beroepsvaart

Idem

Idem
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Bijlage 2
Berekeningsresultaten stedelijke
wateropgave
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De kwantitatieve stedelijke wateropgave is vanuit de
invalshoek ‘oppervlaktewater’ berekend voor 14
bebouwde kernen, te weten:
• Hardenberg;
• Gramsbergen;
• Slagharen;
• Dedemsvaart;
• Bergentheim;
• Bruchterveld;
• De Belt;
• Balkbrug;
• Lutten;
• De Krim;
• Kloosterhaar;
• Sibculo;
• Mariënberg;
• Schuinesloot.

Waar bestaand gebied wordt afgekoppeld wordt deze
norm niet gebruikt.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
• de GBKN- kaart van de gemeente en de top10
vectorkaart zijn gebruikt voor het bepalen van het
oppervlak open water in een kern;
• de peilenkaart van het waterschap is gebruikt voor
het bepalen van de maximaal toelaatbare peilstijging;
• kaart met bemalen gebieden;
• rioolgegevens uit het basisrioleringsplan van de
gemeente Hardenberg.
Verschillende kernen zijn ten behoeve van de berekening
nader onderverdeeld op basis van bestaande
verschillende rioolgebieden. Dit is van toepassing op de
bebouwde kernen van Hardenberg, Gramsbergen,
Dedemsvaart en Bergentheim.

Voor elk van deze kernen is onderzocht of de bestaande
hoeveelheid stedelijk oppervlaktewater voldoende
bergingscapaciteit heeft voor het kunnen verwerken van
een maatgevende bui. Om deze berekening te kunnen
uitvoeren zijn de gemeente en het waterschap Velt en
Vecht het volgende overeengekomen:
• de ruimtelijke begrenzing van de desbetreffende kern
komt overeen met het gebied waarin het
rioleringsnetwerk voorkomt;
• de afvoer vanuit bebouwd gebied is maximaal gelijk
aan de landbouwafvoernorm van 1,2 l/sec.ha. Deze
norm geldt voor nieuw stedelijk gebied.

Waterplan Hardenberg
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De meest bepalende karakteristieken van elke kern zijn:
•
het totale oppervlak,
•
het oppervlak aan open water (daarin kan extra
wateraanbod worden geborgen met behulp van een
peilstijging);
•
de maximaal toelaatbare peilstijging in de
desbetreffende waterloop. De maximaal toelaatbare
peilstijging is aangegeven door de gemeente en is
gebaseerd op het verschil tussen streefpeil en
laagste maaiveldhoogte op basis van
putdekselhoogten.
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De berekening van de wateropgave is uitgevoerd met het
pakket GRONAM. Dit pakket is door het waterschap ter
beschikking gesteld voor dit project.

Het volgende blijkt:
• in de huidige situatie bestaat reeds een tekort aan
berging voor de bebouwde kernen van De Belt,
Slagharen, De Krim, Schuinesloot, Hardenberg
Centrum, Hardenberg Nieuwe haven en een gedeelte
van Dedemsvaart;
• bij 20% extra neerslag ontstaat ook een tekort aan
bergingcapaciteit in de kernen van Bergentheim-West,
Gramsbergen-Centrum, Sibculo, Mariënberg en een
aanzienlijk gedeelte van Dedemsvaart;
• bij de toekomstige neerslagsituatie (120% van de
huidige neerslag) is alleen voldoende
bergingscapaciteit aanwezig in de bebouwde kernen
van Bergentheim-Oost, Bruchterveld, Balkbrug,
Lutten, Gramsbergen Hoge Esch, Kloosterhaar,
Hardenberg Heemse en enkele gedeelten van
Dedemsvaart;
• een maalstop van twee dagen vergt veel extra
berging. De berekende hoeveelheid vereiste extra
berging dient te worden opgeteld bij de aan te houden
bergingscapaciteit (20% extra neerslag). De som van
deze twee termen geeft aan of voldoende berging
aanwezig is. Een voorbeeld: een maalstop van twee
dagen betekent voor Hardenberg Heemse geen tekort
voor de huidige situatie (een overschot van 35.36025.817= 9.543 m3), maar wel een tekort als de
neerslag met 20% toeneemt (een tekort van 25.81725.194= 623 m3);

De kernen zijn doorgerekend voor de volgende vier
situaties:
A. Huidige neerslagsituatie 1/100 jaar (neerslagsituatie
van najaar 1998).
B. A + 20% extra neerslag in 2100.
C. B + 100% afkoppelen (deze situatie wordt beschouwd
als een worst-case situatie).
D. Extra benodigde berging als gevolg van een maalstop
van twee dagen (alleen in bemalen gebieden).
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in tabel 2.
Bergingstekorten zijn in rood gemarkeerd; voldoende
berging is met groen aangegeven. Voor elke kern is in de
bijlage een kaart opgenomen met de grens van de kern en
het gebruikte oppervlaktewater. Ook is voor elke kern een
overzicht aanwezig van de invoergegevens. GRONAM
berekent de peilstijging in het huidig oppervlaktewater. In
tabel 2 is deze peilstijging vergeleken met de toegestane
peilstijging en middels het oppervlak van het
oppervlaktewater vertaald naar een bergingstekort in
kubieke meters. De extra te bergen hoeveelheid water als
gevolge van een maalstop is bepaald door de
afvoernorm(1,2 l/s/ha) te vermenigvuldigen met het
oppervlak en de duur van de maalstop (twee dagen).
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•

naast de huidige situatie en de 20% meer neerslag
situatie is ook uitgerekend wat de benodigde berging
moet zijn als al het verharde oppervlak wordt
afgekoppeld (niet meer afvoeren van regenwater via
het riool). Er is dan alleen voldoende
bergingscapaciteit aanwezig in de bebouwde kernen
van Bergentheim-Oost, Bruchterveld, Balkbrug,
Lutten, Gramsbergen Hoge Esch, Kloosterhaar,
Hardenberg Heemse en enkele gedeelten van
Dedemsvaart. Enkele kernen/wijken zijn reeds voor
100% afgekoppeld; hier is geen waarde in tabel 2
opgenomen. De 100% afgekoppeld situatie is een
theoretische worst-case situatie. 100% afkoppelen zal
in de praktijk niet worden gerealiseerd in de reeds
bebouwde kernen.

Tijdens de eerste stuurgroepbijeenkomst in 2005 ten
behoeve van het waterplan is bepaald dat alleen het
middenscenario voor klimaatverandering maatgevend is
voor de wateropgave in de gemeente Hardenberg. De
berekeningsresultaten van de wateropgave zijn
weergegeven in tabel B2.1. De wateropgave in de
gemeente Hardenberg is vermeld in de 1e kolom
(bergingstekort 120% extra neerslag).
Op basis van tabel kan het volgende opgemerkt worden.
Er is bij de aangegeven situatie sprake van een
toekomstig (2100) bergingstekort in de kernen
Bergentheim-West, De Belt, Slagharen, Gramsbergen
Centrum, De krim, Schuinesloot, Hardenberg Centrum,
Hardenberg Nieuwe Haven en grote delen van
Dedemsvaart. In Sibuco en Marienberg is sprake van een
beperkt bergingsprobleem.

Definitie wateropgave Hardenberg
De wateropgave is bepaald voor een regenbui die
gemiddeld eens in de honderd jaar voorkomt, rekening
houdend met klimaatverandering. Uitgangspunt is het
middenscenario voor klimaatverandering van het KNMI.
Dit voorspelt dat de neerslag in natte perioden tussen
2000 en 2050 toeneemt met 20%.
Voor stedelijke gebieden die worden drooggehouden door
een gemaal geldt daarnaast de eis dat het mogelijk moet
zijn om een maalstop van twee dagen in het
bemalingsgebied zelf op te vangen. Deze
omstandigheden komen overeen met de ontwerpeisen die
het waterschap hanteert voor nieuw stedelijk gebied.
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Kern

Tabel B2.1: Stedelijke wateropgave gemeente Hardenberg

schot (m3) 120%

neerslag (2100)

neerslag (2100)

1.303

0

Bergentheim-Oost

0

4584

Bruchterveld

0

1656

753

0

0

7.963

Balkbrug
Slagharen
Lutten
Gramsbergen centrum

5.646

0

0

7.867

2.000

0

Gramsbergen Hoge Esch

0

412

Gramsbergen oozermarsch_Garstlanden

0

15.960

Gramsbergen Doorbraak (GS)

0

552

De Krim

2.706

0

0

8.036

Sibculo

106

0

Mariënberg

277

0

Schuinesloot

562

0

6.762

0

0

25.194

Kloosterhaar

Hardenberg Centrum
Hardenberg Heemse
Hardenberg Nieuwe haven

7.840

0

Hardenberg Ziekenhuis

0

6.624

Dedemsvaart(74-1)

0

3.504

Dedemsvaart(74-2)

0

7.208

Dedemsvaart(74-3)

1.349

0

Dedemsvaart(74-4)

10.164

0

Dedemsvaart(74-5)

2.760

0

Dedemsvaart(74-6) (VGS)

1.860

0

0

6.126

Dedemsvaart(74-8)

Definitief rapport

Bergingsover-

(m3) 120%
Bergentheim-West

De Belt

Waterplan Hardenberg

Bergingstekort

Dedemsvaart(Pascalstraat) (GS)

775

0

Dedemsvaart(rozenheim) (VGS)

0

3.490
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Tabel B2.2: Berekeningsresultaten

Kern
Bergentheim-West
Bergentheim-Oost
Bruchterveld
De Belt
Balkbrug
Slagharen
Lutten
Gramsbergen centrum
Gramsbergen Hoge Esch
Gramsbergen Loozermarsch_Garstlanden (GS)
Gramsbergen Doorbraak (GS)
De Krim
Kloosterhaar
Sibculo
Mariënberg
Schuinesloot
Hardenberg Centrum
Hardenberg Heemse
Hardenberg Nieuwe Haven (GS)
Hardenberg Ziekenhuis
Dedemsvaart(74-1)
Dedemsvaart(74-2)
Dedemsvaart(74-3)
Dedemsvaart(74-4)
Dedemsvaart(74-5)
Dedemsvaart(74-6) (VGS)
Dedemsvaart(74-8)
Dedemsvaart(Pascalstraat) (GS)
Dedemsvaart(rozenheim) (VGS)

Oppervlakte (ha)
40,26
10,62
15,64
8,74
71,82
74,72
27,93
35,48
12,18
28,49
19,03
30,47
35,40
36,95
35,90
7,67
94,36
124,50
103,40
19,57
89,51
36,10
21,82
80,35
47,92
20,22
30,03
14,01
14,96
(1)

Maximale
toelaatbare
oppervlak
peilstijging
open water
(m)
(ha)
0,37
1,8
0,40
2
0,38
1,66
0,10
1,28
1,90
1,71
0,50
1,34
1,05
1,6
0,44
1,9
0,22
1,95
2,66
1,2
0,46
1,8
0,58
1,05
0,60
2,7
0,35
2,2
0,69
1,41
0,07
1,55
0,23
1,85
2,21
2,52
0,49
2,9
1,38
1,05
2,92
1,05
2,12
1
0,33
1,1
1,32
0,7
1,38
0,85
0,47
1,2
1,09
1,4
0,23
1,8
0,73
0,9
(2)

(3)

Peilstijging (m)
Huidig
(extreme + 20%
neerslag
situatie
(2100)
1998)
1,53
2,15
0,55
0,85
0,81
1,22
1,41
2,02
0,81
1,29
1,71
2,46
0,55
0,85
1,9
2,35
1,41
1,76
0,46
0,6
1,36
1,68
1,43
2,1
0,9
1,36
1,54
2,23
0,97
1,45
1,68
2,39
3,65
4,79
0,92
1,38
3,6
4,5
0,37
0,57
0,67
0,93
0,45
0,66
1,01
1,51
1,01
1,47
0,77
1,05
1,2
1,6
0,6
0,84
1,67
2,14
0,33
0,42
(4)

(5)

bergingstekort (m3)
Huidig
+ 20%
(extreme
neerslag
situatie
(2100)
1998)
-1.005
1.303
-5.780
-4.584
-3.199
-1.656
132
753
-17.064
-7.963
1.865
5.646
-11.013
-7.867
0
2.000
-1.171
-412
-19.684
-15.960
-2.024
-552
2.185
6.038
-10.876
-8.096
-2.341
106
-3.045
277
87
562
4.140
6.762
-35.360
-25.194
3.430
7.840
-9.384
-6.624
-11.096
-3.504
-11.660
-7.208
-296
1.349
4.092
10.164
-1.104
2.760
0
1.860
-8.752
-6.126
-296
775
-4.144
-3.490
(6)

(7)

+ 100% afgekoppeld (=
worst case)
Extra m3
bij
Maalstop
(2 dagen)
8347
2202

5791
7358
2525
5907
3946
6318
7662
7444
19567
25817
21441
4058

(8)

Peilstijging bergings(m)
tekort (m3)
2,72
3.424
1,04
-3.827
1,41
-941
2,13
865
1,6
-2.086
3,23
9.527
1,02
-6.084
2,53
2.800
1,87
-174

2,59
1,67
2,54
1,61
2,75
6,16
1,76

8.855
-6.223
1.206
1.384
803
9.913
-16.796

0,62
1,2
0,75
1,94
1,91
1,35

-5.934
4.380
-5.300
2.764
15.972
6.900

1,11

-3.173

(9)

(10)

(1) Oppervlakte van de kern
(2) Oppervlak openwater in de kern
(3) Toelaatbare peilstijging op basis van verschil streefpeil en laagste maaiveldshoogte
(4) berekende peilstijging bij huidige extreme situatie (1998)
(5) berekende peilstijging huidig + 20% extra neerslag in 2100
(6) begingstekort bij huidige situatie (gebruikte afvoercapaciteit = 1,2 l/s/ha. Afvoer kan in praktijk hoger zijn, bergingstekort wordt dan minder.)
(7) bergingstekort huidige situatie + 20% extra neerslag (gebruikte afvoercapaciteit = 1,2 l/s/ha. Afvoer kan in praktijk hoger zijn, bergingstekort wordt dan minder.)
(8) Extra benodigde berging bij een maalstop van 2 dagen (alleen in bemalen gebieden). Gemaalcapaciteit is bepaald op 1,2 l/s/ha. Bij een grotere gemaalcapaciteit wordt het aantal m3 groter.
(9) berekende peilstijging Worst case scenario(= huidig + 20% neerslag + 100% afgekoppeld, sit. 2100)
(10) bergingstekort Worst case scenario(= huidig + 20% neerslag + 100% afgekoppeld, sit. 2100)
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Bijlage 3
Watertoets bij kleine plannen
(verkorte procedure)
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De watertoets bij kleine plannen
‘In een stroomversnelling’
Ruimtelijke plannen moeten zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de
watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt wat de
invloed ervan is op de waterhuishouding en geeft een
wateradvies.

Als u slechts één vraag met ja heeft beantwoord, neemt u
telefonisch contact op met het waterschap. Als dit ene
punt niet tot overwegende bezwaren leidt, ontvangt u van
het waterschap een verklaring van geen bezwaar.
De digitale versie van de vragenlijst is te raadplegen via
de intranetsite van de gemeente Hardenberg en op termijn
ook op de internetsite van waterschap Velt en Vecht
www.veltenvecht.nl.

Het proces van de watertoets neemt een aantal weken in
beslag. Binnen zes weken na ontvangst verzendt het
waterschap het wateradvies. Als het plan niet tijdig is
ingediend, kan dit tot vertraging leiden.
Een belangrijk deel van de ruimtelijke plannen betreft
kleine plannen. Het gaat bijvoorbeeld om het uitbreiden
van een gebouw, een functieverandering of het bouwen
van één gebouw of enkele woningen. Voor deze plannen
is de korte procedure ontwikkeld. Als uw plan beperkt is in
omvang en voldoet aan het voorkeursbeleid van het
waterschap, kan het voor de korte procedure in
aanmerking komen.
De criteria voor de korte procedure zijn in een digitaal
vragenformulier verwerkt. Door het volledig invullen van
de vragenlijst blijkt of het plan aan deze criteria voldoet.
Dat is het geval als alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord.
Dat betekent dat de watertoets is doorlopen en er
automatisch een positief wateradvies volgt.
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