Reactienota ontwerplegger deelgebieden 7 (Vledder) en 8 (De Weerribben)
9 februari 2021
Criteria voor indeling watergangen
A-watergangen:
• Meer dan 25 liters per seconde afvoer en/of wateraanvoer van meer dan 5 liters per seconde gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
• Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit en waterberging/NBW.
• Onderhoud door Waterschap Drents Overijsselse Delta.
B-watergangen:
• Afvoer tussen de 10 tot 25 liters per seconde en/of tussen de 3 en 5 liters per seconde aanvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;
• Of waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden t.a.v. GGOR, waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor
ontwatering en afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.
• Onderhoudsplicht voor aanliggende eigenaren.
• Onderhoud wordt jaarlijks gecontroleerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta middels schouw.
C-watergangen:
• Alle overige watergangen.
• Het waterschap ziet niet op onderhoud toe, wel op instandhouding (niet dempen, tenzij vrijstelling of vergunning van het waterschap).
• Onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij eigenaar kadastrale ondergrond.
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Betreft
watergang

Statuswijziging
in
ontwerplegger

Zienswijze van belanghebbende

Reactie van WDODelta

1.1

W2030

A>B

Indiener vindt het opvallend dat in zijn
omgeving nauwelijks A-watergangen
wijzigen.

In de omgeving zijn alle watergangen theoretisch en
praktisch beoordeeld. De uitkomst is dat in deze
omgeving weinig A-watergangen van status
veranderen. Hieruit blijkt dat deze watergangen al
redelijk goed zijn ingedeeld volgens de nieuwe
hydrologische criteria. Uitzondering hierop is
watergang W2030.

Indiener geeft aan dat in de folder over
Waterschapszorg van WDODelta wordt
geschreven dat WDODelta verantwoordelijk
is voor het regionale watersysteem. Hjj vindt
het vreemd dat hij dan toch verplicht wordt

In de folder van Waterschapszorg wordt inderdaad
benoemd dat het WDODelta verantwoordelijk is
voor het regionaal watersysteem. Wettelijk gezien
heeft het waterschap tot taak de waterstaatkundige
verzorging van zijn gebied, voor zover deze taak

1.2

Leidt tot
aanpassing in
legger t.o.v.
ontwerplegger
Nee
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tot het onderhoud van een B-watergang.

niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is
opgedragen. Dit geldt ook voor het
oppervlaktewater. Bij de invulling van de taak gaat
het o.a. om de volgende vragen:
voor welke watergangen wil het
waterschap bemoeienis met het
onderhoud?
welke van die watergangen wil het
waterschap zelf onderhouden en voor
welke van die watergangen wil het
waterschap het onderhoud toedelen
aan ‘aangelanden’?
Beheer en onderhoud zijn twee verschillende zaken.
A-watergangen onderhoudt het waterschap zelf.
Voor B-watergangen legt het waterschap de
onderhoudsplicht neer bij de aangelanden
(eigenaren en gebruikers van aangrenzende
percelen).

Indiener vindt dat hij niet verantwoordelijk
gesteld kan worden voor het onderhoud van
de betreffende watergang, omdat zijn
perceel niet grenst aan de watergang.
Tussen de watergang en zijn perceel bevindt
zich een strook van 1,5 meter die in bezit is
van WDODelta. Daarom is indiener van
mening dat hij niet verplicht kan worden om
een sloot in eigendom van WDODelta te
onderhouden. Als WDODelta dit toch doet,
wil de belanghebbende de juridische
onderbouwing hiervan ontvangen.

Het bestuur van het waterschap stelt de legger vast
waarin onderhoudsplichtigen of
onderhoudsverplichtingen worden aangewezen (op
grond van artikel 78, tweede lid, van de
Waterschapswet).
Onderhoudsplichtig zijn diegenen die in de legger
ingevolge de Waterschapswet zijn aangewezen (art.
2.1, eerste lid van de Keur Waterschap Drents
Overijsselse Delta). In de legger
oppervlaktewaterlichamen van WDODelta worden
de onderhoudsplichtigen aangewezen voor de A- en
B-watergangen. Bij B-watergangen worden de
eigenaren van het aangrenzende perceel
(‘aangelanden’) als onderhoudsplichtige
aangewezen. Dit is bij de onderhavige B-watergang
ook het geval. In de Keur van WDODelta is in artikel
2.1, derde lid, bepaald: “Als een aan een
oppervlaktewaterlichaam grenzend perceel minder
dan twee meter breed is, wordt het daarachter
gelegen perceel als aangrenzend perceel
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aangemerkt. ”. In de situatie van indiener is dat het
geval.

1.4

Indiener wil graag de wetgeving ontvangen,
op grond waarvan WDODelta het recht heeft
om in het ‘Besluit van het algemeen bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta
houdende regels ter bescherming van
waterkeringen, watergangen en
bijbehorende kunstwerken Keur Waterschap
Drents Overijsselse Delta’ van september
2017 de mogelijkheid voor zichzelf creëert
om de aangrenzende eigenaren
verantwoordelijk te maken voor het
onderhoud door te stellen dat dat het geval
is wanneer het aangrenzend perceel (in
eigendom van WDODelta) minder dan 2
meter breed is.

In artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet is
bepaald: “Het algemeen bestuur maakt de
verordeningen die het nodig oordeelt voor de
behartiging van de taken die het waterschap zijn
opgedragen.” De keur is een verordening. De keur
is bij uitstek de verordening waarin bepalingen
worden opgenomen over onderhoud en gebruik van
waterstaatswerken, waaronder
oppervlaktewaterlichamen. De bepaling over ‘de
strook minder dan 2 m breed’ is daar een voorbeeld
van.

1.5

Indiener is van mening dat de aard van zijn
perceel (bos) zodanig is, dat hij geen belang
heeft bij de sloot en het onderhoud daarvan.
Hij is van mening dat zijn perceel niet
draineert op W2030. De sloot loopt ongeveer
80 meter langs zijn bos. Het bos neemt maar
al te graag al de regen op die valt. Ook loopt
het bosperceel vlak bij de sloot omhoog,
zodat er geen water rechtstreeks over de
bodem in de waterweg loopt.
Een klein deel van de watergang, ongeveer
30 meter, loopt langs een deel van het
perceel dat, in de lengterichting van de sloot,
(dus niet er naar toe) sterk afloopt. Achter
dat deel is een brede sloot die niet op
W2030 is aangesloten. Daarop draineert het
perceel. Overigens met weinig succes
volgens indiener, want er staat haast nooit
water in en het onderste deel van het gazon
is nat.

In het kader van Waterschapszorg heeft het
algemeen bestuur van het waterschap criteria
vastgesteld voor de indeling van watergangen (zie
de inleiding van deze reactienota). Wie
onderhoudsplichtig is hangt daarmee samen. Voor
de aanwijzing van aangelanden als
onderhoudsplichtige, is niet bepalend of zij een
concreet aanwijsbaar eigen belang hebben bij de
betreffende watergang of het onderhoud daarvan.
Een aanliggende eigenaar onderhoudt een
watergang immers niet alleen voor zijn eigen
belang, maar ook in het belang van andere
belanghebbenden die afhankelijk zijn voor een
goede water aan- en afvoer door de watergang.
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Indiener is van mening dat zijn situatie
anders is dan bij de boeren die van
watergangen profiteren.

1.6

2.1

2.2

Als de door het waterschap voorgenomen
leggerwijziging onherroepelijk wordt, wil hij
graag dat het waterschap het onderhoud
uitvoert, tegen door hem te betalen redelijke
kosten daarvan.

W2765,
W2735 en
W2725

Alle drie A>C

Op basis van het afwaterend oppervlak
achter deze watergangen en de kwel vanuit
de Schipsloot, vindt indiener dat er veel
water door de betreffende watergangen
gaat. Daarom verzoekt hij de watergangen
als A watergang te blijven aanmerken.

Indiener verzoekt om, als WDODelta tot het
besluit komt dat de betreffende watergangen
niet de A-status kunnen houden, deze dan
ten minste te wijzigen in B-watergangen.
Ter vergelijking noemt indiener dat
watergang W2645 wel omgezet wordt naar
een B-watergang, terwijl deze watergang
eenzelfde afwaterend oppervlakte heeft en
geen kwel vanuit de Schipsloot. Daarom
vindt indiener dat, als watergang W2645 een
B-watergang moet zijn, de watergangen

Het waterschap onderhoudt de A-watergangen en
de aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor
het onderhoud van B-watergangen. Het waterschap
wil juist met de invoering van Waterschapszorg
hierin eenduidigheid creëren. U kunt een loonwerker
of aannemer inhuren om het deel van de watergang
te onderhouden waar u onderhoudsplichtig voor
bent. Eventueel in overleg met de overige
aanliggende eigenaren.
De betreffende watergangen zijn theoretisch en
praktisch getoetst. In deze toetsing is het
afwaterend oppervlak bepaald aan de hand van de
maaiveldhoogte en praktische kennis van het
waterschap. Dit is voor watergangen W2765,
W2735 en W2725 respectievelijk 2, 5 en 4 ha. Bij
het bepalen van de hoeveelheid water die door de
watergangen stroomt, is ook rekening gehouden
met extra afvoer door kwel vanuit de Schipsloot. Uit
de toetsing volgt dat de hoeveelheid water die door
deze watergangen stroomt dan alsnog dermate
weinig is, dat deze niet voldoen aan de criteria voor
een A- watergang, maar passen binnen de criteria
voor een C-watergang.
Watergang W2645 is aanvullend theoretisch en
praktisch getoetst. Hieruit volgt dat de hoeveelheid
water die door watergang W2645 stroomt zodanig
is, dat het terecht is dat deze een B-status krijgt. Bij
deze toetsing is geen rekening gehouden met extra
afvoer door kwel. Dat deze watergang toch
aangemerkt wordt als B-watergang, komt onder
andere doordat deze watergang een afwaterend
oppervlak heeft van ruim 9 ha. Dit is meer dan
watergangen W2765, W2735 en W2725 hebben.

Nee
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3

S6864

B>C

4

W8826 en
W8827
(Ambtshalve)

A>B

5

W2190
(Ambtshalve)

A

W2765, W2735 en W2725 eveneens Bwatergangen moeten worden omdat deze
meer water hebben af te voeren. De situatie
lijkt niet vergelijkbaar, omdat het hier om
drie watergangen gaat. Echter het
afwaterend oppervlak en het aantal sloten is
gelijk als het gaat om W2765, W2735 en
W2725, vergeleken met het "blok" waar
W2645 in ligt. Indiener is van mening dat het
daarom een verglijkbare situatie is die een
gelijke behandeling verdient.
Indieners geven aan dat volgens het
waterschap de hoeveelheid water die
gemiddeld één à twee dagen per jaar door
de watergang stroomt dermate weinig is, dat
het dit vraagt om statuswijziging van de
watergang (van B naar C). Zij concluderen
dat dan de overige 363 dagen wel
voldoende water door de watergang stroomt
om deze de B-status te laten houden.
Als het waterschap de watergang toch
wijzigt naar een C-status, zien indieners zich
genoodzaakt bezwaar maken bij de
Provincie Overijssel en anders door gaan tot
aan de Raad van State.

Uit de aanvullende toetsingen blijkt dat zowel het
afwaterend oppervlak als ook de hoeveelheid af te
voeren water niet vergelijkbaar is voor watergang
W2645 enerzijds en watergangen W2765, W2735
en W2725 anderzijds. Daarom is het terecht dat
watergang W2645 een B-status krijgt en dat
watergangen W2765, W2735 en W2725 een Cstatus krijgen.

De betreffende watergang is theoretisch en
praktisch getoetst. Uit deze toetsing volgt dat de
hoeveelheid water die door deze watergang stroomt
dermate weinig is, dat deze niet voldoet aan de
criteria voor een B-watergang, maar past binnen de
criteria voor een C-watergang. Dit betreft een
gemiddelde jaarlijkse maximum hoeveelheid
gedurende 1 à 2 dagen per jaar. Het is dus niet zo
dat in de overige 363 dagen meer water door de
betreffende watergang stroomt, in tegendeel, juist
minder.

Nee

Beide watergangen liggen in het verlengde van
elkaar. De hoeveelheid water die door beide
watergangen in de praktijk stroomt is meer dan de
hoeveelheid water die in theorie is berekend. Na
overleg met en akkoord van de omgeving wordt
voorgesteld om de voorgenomen wijzigingen niet
door te voeren, maar beide watergangen de Astatus te laten houden.
Betreffende watergang werd eerder gebruikt om
water het gebied in te laten en had daardoor een
belangrijke wateraanvoerfunctie. In 2003 is echter
tijdens de verbetering van het Brongebied Vledder
Aa gekozen om het omliggende gebied van deze
watergang niet meer van gebiedsvreemd water te

Ja, A-status
blijft behouden

Ja, wijzigt naar
een C-status
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555495
(Ambtshalve)

C

voorzien. Hierdoor wordt door de watergang geen
water meer aangevoerd en wordt een hoeveelheid
water afgevoerd die passend is voor een Cwatergang. Omgeving is akkoord met deze
wijziging.
Het betreft de huidige C-watergang die Awatergangen W4050 en W4135 verbindt. Deze
watergang krijgt de code: 555495. De watergang is
ca. 550 m lang en ligt langs een overige kering. De
functie van deze watergang is om in een
aanvoersituatie het water beter door de hele polder
te kunnen verdelen. Dat is Essentieel in deze polder
met grote wegzijging (Baarlingerpolder bij Baarlo,
ten noorden van Blokzijl). Om dit goed te kunnen
doen, wordt de watergang in de huidige situatie al
onderhouden door WDODelta. De watergang past
binnen de wateraanvoer criteria voor een Awatergang. Omgeving is akkoord met deze
wijziging.

A

