Nieuwe indeling
van watergangen
Beter voorbereid op gevolgen
van klimaatverandering

verbindt
met water

Waarom een nieuwe
indeling?

Watergang in een
andere categorie,
wat nu?

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil

zijn voor het onderhoud van de perceelsloten.

Door de nieuwe indeling kan een watergang
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mogelijk. Het klimaat verandert. Perioden
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het onderhoud, of omgekeerd, dat het

van droogte worden afgewisseld door intense

machines. De kleinere watergangen worden

waterschap het onderhoud voortaan zal

regenbuien waarbij veel water in korte

door de aangrenzende eigenaren onderhouden.

verzorgen.

tijd valt. Goed onderhouden watergangen

Die watergangen worden wel jaarlijks

die water goed afvoeren in natte tijden en

gecontroleerd door het waterschap.

aanvoeren in droge perioden zijn daarbij

Uiteraard nemen wij de
verantwoordelijkheid om de nieuwe

cruciaal. Nu en in de toekomst, waarbij

Nieuwe criteria

situatie in praktijk te brengen. Zo gaan wij

de verschillen tussen nat en droog steeds

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen

aan de slag met de fysieke maatregelen die

extremer worden.
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noodzakelijk zijn, zoals het verzetten van
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rasters en het verruimen van watergangen.

Waterschapszorg

wij watergangen indelen. Hiermee worden

Ook kijken wij naar andere mogelijke

Het waterschap is verantwoordelijk

watergangen ingedeeld in drie categorieën: A,

knelpunten die opgelost moeten worden

voor het functioneren van het regionaal

B of C. Hydrologische uitgangspunten zijn de

om het onderhoud in de nieuwe situatie

watersysteem. Dat is onze ‘Waterschapszorg’.

basis van deze criteria.

makkelijk te maken. We beoordelen per

De grondeigenaren zijn verantwoordelijk

situatie wat nodig is.
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het regionaal watersysteem, C-watergangen
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zijn belangrijk voor het watersysteem van

hebben en grondeigenaren verantwoordelijk
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“Het waterschap is verantwoordelijk voor het
functioneren van het regionaal watersysteem.
Dat is onze ‘Waterschapszorg’.

Wat verandert er?
Met elkaar onderhouden we de watergangen, dat verandert niet. Met de nieuwe indeling behoren
veel watergangen tot een andere categorie. Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de
watergang kan hierdoor veranderen. Er zijn 3 categorieën, iedere categorie heeft andere kenmerken
en beheerverantwoordelijkheden. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft deze indeling in
2017 vastgesteld.

A

Onderhoud
door:

De categorie A wordt
toegekend aan watergangen die:

B

De categorie B wordt
toegekend aan watergangen die:

Per seconde 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan
5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per
jaar.

Per seconde tussen de 10 en 25 liter water afvoeren en/of per seconde
tussen de 3 en 5 liter aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per
jaar.

Specifieke watersysteemdoelen hebben: waterkwaliteit,
wateraanvoer, anti-verdroging of -vernatting , waterberging.

Specifieke watersysteemdoelen hebben: waterkwaliteit, wateraanvoer,
anti-verdroging of -vernatting , waterberging.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Van belang voor de afwatering ten behoeve van bebouwing in het
landelijke gebied buiten de bebouwde kom.
Onderhoud
door:

Boeren en landeigenaren waarvan het land grenst aan de watergang.
Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert jaarlijks of de watergang
goed is schoongemaakt

C
Onderhoud
door:

De categorie C
wordt toegekend
aan alle overige
watergangen.
Boeren en landeigenaren waarvan
het land grenst aan
de watergang.

Wanneer verandert het voor mij?
Vanaf maart 2019 start het waterschap met het vastleggen van de categorieën A, B en C
(zie toelichting verderop) en het eventueel herinrichten van de watergangen, zodat in de
nieuwe situatie het onderhoud kan worden uitgevoerd. Dit doen wij in deelgebieden. We
starten rond Smilde en hopen na vier jaar te eindigen rond Deventer. Met aangrenzende
grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij
zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen.

Nieuwe indeling
vastleggen op legger
Of een watergang in categorie A, B of C valt legt het waterschap vast op de ‘Legger
oppervlaktewaterlichamen’. Per deelgebied wijzigen we de legger, nadat we met de
aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken. Zodoende hoopt het
waterschap over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele
beheergebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Wat is een legger?
Een legger bestaat uit kaarten en tabellen
met de volgende gegevens:
•
de locatie van wateren;
•
de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
•
wie het onderhoud moet uitvoeren.

In de ‘Legger Oppervlaktewaterlichamen’ staan de watergangen (sloten, kanalen en rivieren) en de
kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in uw gebied.
Hierin staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones
zijn. Zie ook: wdodelta.nl/legger.

Meer informatie
Wilt u weten of wij al gestart zijn met het invoeren van de nieuwe indeling
van watergangen bij u in de buurt? Of Wilt u weten of u grond in eigendom
heeft of pacht langs een watergang die van categorie gaat wijzigen?
Kijk dan voor meer informatie op: wdodelta.nl/waterschapszorg
Of u kunt een e-mail sturen naar waterschapszorg@wdodelta.nl

Dr. van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60
8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00
info@wdodelta.nl
www.wdodelta.nl
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