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Agrarische nieuwsbrief
Dit is het eerste nummer van de Agrarische nieuwsbrief van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Vanaf 1 januari 2016 werken wij in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan voldoende
water voor landbouw en natuur en aan schoon water in stad en land. Door het regelmatig uitbrengen
van deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van diverse zaken die van belang zijn voor de
agrarische sector.

“Ik wil soepelheid
in nieuw beleid”
Door de fusie van de voormalige waterschappen
Reest en Wieden en Groot Salland tot Waterschap
Drents Overijsselse Delta (WDODelta) worden
diverse werkwijzen en afspraken tegen het licht
gehouden om tot een WDODelta-versie te komen.
Deze met een mooi woord – beleidsharmonisatie – heeft
ook alles te maken met de agrarische sector. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan het beheer en onderhoud van
watergangen en het peilbeheer. Dagelijks bestuurslid
Hans Pereboom licht toe.

Gaat er veel veranderen of gaat u op de
oude voet verder?

“Beide. Er komen wijzigingen, maar totdat al het beleid
samenkomt en het bestuursbesluit er ligt, gaan we nog
op dezelfde voet verder. Uiteindelijk komt er een moment
dat de veranderingen ook uitgevoerd worden. In het kort
komt het er op neer dat we streven naar meer maatwerk
per regio. Wat in de ene regio goede werkwijzen zijn, is
voor een andere regio misschien niet zo handig. De
omstandigheden zijn niet overal hetzelfde en er is grote
verscheidenheid in ons werkgebied. Daar kijken we
serieus naar. Uiteraard betrekken we de agrarische
sector hierbij. Dat is nodig om tot goed beleid en draagvlak te komen. Wij kijken met een waterhuishoudkundige
bril, agrariërs met die van de gebruiker.

Een voorbeeld uit de praktijk?

“Een concreet voorbeeld is het rijden met smal- of
breedspoor. Dat kan niet overal gelijk zijn en moet je dus
ook niet zo vastleggen. We hebben geleerd van het
verleden. En dit is nog maar één voorbeeld. Er komen
veel verschillende belangen en doelen samen. Die van
het waterschap, van agrariërs, van natuur enzovoort. Dat
lijkt misschien makkelijk, maar is erg complex. Onder de
streep moet dit allemaal bij elkaar komen en weten alle
partijen waar ze aan toe zijn. Dat is het streven.”
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Hans Pereboom

U kunt het niet iedereen naar de zin maken…

“Klopt, dat is onmogelijk. Maar voor de grootste groep
wel. Ik hecht er veel waarde aan dat ons nieuwe beleid
wat de agrariërs aangaat, acceptabel is en dat men weet
dat het zorgvuldig is uitgezocht. Zo is nu al wel bekend
dat er gebieden zijn waar weinig verandert, omdat het
daar in orde is. In andere gebieden zal meer veranderen,
maar dat moet je zien als een kans. We doen dat juist om
over het geheel genomen de verschillende belangen
beter te kunnen dienen.”

Wanneer bent u tevreden?

“Als er aan het einde van de rit een goed en werkbaar
beleid ligt dat de verschillende belangen behartigt en
waarvoor een zo groot mogelijke acceptie is in het
gebied. Draagvlak is erg belangrijk. Daarom laten we ook
iedereen meepraten, zodat we, waar dat mogelijk is,
rekening kunnen houden met wensen en ideeën.”

En de planning is?

“Aan het einde van dit jaar neemt het bestuur een besluit
en wordt het nieuwe beleid vastgesteld. Vanaf 2018
wordt hier invulling aan gegeven in ons werkgebied.”

Tot slot?

“Nieuwe werkwijzen of een aangepast beleid maak je niet
in één keer. Zo van: dit is het en nu gaan we ons hier aan
houden. Ik wil dat er een bepaalde soepelheid in zit,
zodat we het kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. De
hoofdlijnen moeten helder zijn, maar het beleid moet
kunnen meebewegen met de tijd.”

Nieuw beleid inrichting,
beheer en onderhoud op maat
Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat
(IBOOM), dit is de titel van het nieuwe beleid
van het waterschap dat gaat over het beheer en
onderhoud van het watersysteem in het landelijk
gebied. Het waterschapsbestuur heeft de ambitie
uitgesproken hiermee te streven naar maatwerk.
Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud
onder andere wordt afgestemd op de functies in een
gebied, zoals landbouw en natuur. Wij kijken ook naar de
doelen en opgaven voor het gebied en het watersysteem.
Bijvoorbeeld de aanvoerfunctie van een watergang of de
kaderrichtlijn water die een andere inrichting en beheer
van het systeem vraagt.
Bij dit maatwerk wil het waterschap ook rekening houden
met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de
inwoners. Een van de uitgangspunten is dat we uit gaan
van de bestaande onderhoudsinrichting in een gebied.
Met de invoering van het nieuwe beleid zal er dan ook niets
wijzigen, tenzij daar een aanleiding voor is. Een aanleiding
kan een knelpunt zijn dat zich voordoet in het watersysteem
of bij een herinrichting.

Waar gaat het beleid over

Het nieuwe beleid gaat met name over de wijze waarop het
waterschap het onderhoud zal uitvoeren, de soort onderhoudsmachines die daarvoor gebruikt kunnen worden en
het wel of niet toepassen van onderhoudspaden. Ook het
onderwerp maaisel zal een plek krijgen.

Het gaat hierbij om de ontvangstplicht van maaisel, de plaats
waar het neergelegd wordt, de eventuele mogelijkheden
voor het meerijden van een kipper en het gebruik van
maaisel als grondstof. Tenslotte zal er duidelijkheid moeten
komen of er gewerkt wordt met een vergoedingenstelsel.

Proces

In 2016 is het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta
gestart met het opstellen van nieuw beleid. Aanleiding
hiervoor was de fusie en een evaluatie van het beleid in
het gebied van het voormalige waterschap Groot Salland.
Om een goed beeld te krijgen van de ideeën, wensen en
ervaringen, vonden gesprekken plaats met onder meer
verschillende inwoners uit het gebied, gemeenten en
belangenorganisaties zoals de LTO, de agrarische natuurvereniging, sportvisserij en terreinbeheerders. Daarnaast is
het waterschapsbestuur het gebied in geweest en heeft
zelf kunnen zien wat de consequenties van bepaalde
keuzes zijn. Ook spraken zij verschillende agrariërs over
hun ervaringen en ideeën. Afgelopen februari heeft het
bestuur de ambitie en kaders vastgelegd voor het nieuwe
beleid. Aan de invulling hiervan wordt nu druk gewerkt.
Naar verwachting zal de bestuurlijke besluitvorming
hierover medio 2017 plaatsvinden. De invoering van het
nieuwe beleid is voorzien in 2018.
Wilt u graag iets meegeven over het nieuwe beleid, zoals
een idee of een ervaring, dan kunt u reageren via
info@wdodelta.nl.

In verbinding met
de omgeving
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft
‘verbinding met de omgeving’ hoog in het vaandel
staan. Een voorbeeld hiervan uit de praktijk:
Eind 2016 was het waterschap bezig met de schouw van de
watergangen. Tijdens een gesprek met een veehouder in
Beilen kregen medewerkers van het waterschap een vraag
over een aantal dammen gelegen aan de achterzijde van
zijn percelen. Deze dammen werden ook door onderhoudsmachines van het waterschap gebruikt.
Langs en over zijn percelen was veel aanloop van mensen
vanaf een tankstation tot zijn erf. Mensen die daar niets te
zoeken hadden en veel rotzooi achterlieten. De vraag was
hoe dit probleem samen op te lossen.

Uit overleg bij het waterschap bleek dat er meerdere
mogelijkheden waren om geen gebruik meer te maken
van de dammen en het onderhoud toch goed uit te voeren.
De dammen zijn inmiddels verwijderd, waardoor aanloop
naar de percelen niet meer mogelijk is.
Door het in overleg verwijderen van de dammen is de
veehouder geholpen en proberen we in verbinding te
staan met de omgeving. Wij staan open voor vragen van
mensen uit het gebied, zijn benaderbaar en moedigen
mensen aan om contact met ons op te nemen wanneer ze
tegen knelpunten aanlopen. Dit betekent niet dat alles op
te lossen is, maar goed overleg biedt de nodige mogelijkheden. Via onze website wdodelta.nl zijn de contactgegevens te vinden om ons te bereiken.
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Eén centraal nummer voor vragen,
meldingen, klachten of wensen
Waterschap Drents Overijsselse Delta wil u
zo goed mogelijk te woord staan bij vragen,
meldingen, klachten of wensen. Daarvoor kunt u
bellen met het waterschapskantoor in Zwolle.

Gebiedsbeheerders

Als waterschap komen we graag in contact met inwoners
en ondernemers. Ook zijn we graag op de hoogte van wat
er speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we
onder meer met gebiedsbeheerders.

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens
kantooruren (8.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer
088 - 233 12 00. In geval van calamiteiten zijn wij op dit
nummer 7 maal 24 uur bereikbaar.

Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het
watersysteem in ons gebied. Daarbij kunt u denken aan
vragen over het beheer en onderhoud van onze sloten,
kanalen en vijvers.

Op wdodelta.nl vindt u speciﬁeke informatie over het
waterschap zoals het aanvragen van vergunningen, de
maaikalender en bekendmakingen. Ook kunt u ons altijd
een e-mail sturen: info@wdodelta.nl

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. De gebiedsbeheerders
helpen u graag. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer en mailadres. Op de kaart kunt u zien welke
gebiedsbeheerder voor welk gebied verantwoordelijk is.

(088) 233 12 00

Westerveld
telefoon

Gemeente
Grens

Stedelijk
gebied

André Koekoek

Paul jansen

Bert van Olst

Henk Jan Tobbe

Midden-Drenthe

Steenwijkerland
De Wolden

Meppel

Zwartewaterland

Hoogeveen

Staphorst

Kampen
Dalfsen

Zwolle

OlstWijhe

Raalte

Grens Gemeente
Stedelijk gebied
Grens WDODelta
Andre Koekoek

Deventer

Bert van Olst

Paul Penning
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Borst
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Proef met het meerijden
van een kipper
In delen van het werkgebied van
het waterschap wordt het maaisel
achter de afrastering in het land op
een ril gelegd, evenwijdig aan de
watergang. Uit deze gebieden krijgt
het waterschap regelmatig de
vraag van agrariërs of het mogelijk
is om met een kipper mee te rijden,
zodat het maaisel niet in het land
komt te liggen.
In september 2016 heeft Royal Haskoning
DHV in opdracht van het waterschap
onderzocht wat de consequenties zijn van
het meerijden met kippers. Op 6 verschillende locaties in het gebied is dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gemeten:
wat is het productieverlies van de
maaikorf als het maaisel in kippers
wordt opgeladen;
hoeveel afstemmingstijd is er nodig
tussen het waterschap en deelnemende agrariërs;
of er belangstelling was om met een
kipper mee te rijden;

Dit verlies wordt veroorzaakt omdat de
kraan stilstaat als de kipper wordt
geleegd. Als er met twee kippers wordt
gereden, treedt er geen productieverlies
op ten opzichte van het maaisel in het
land leggen. De afstemming over starttijd
en locatie bedroeg per eigenaar 5 tot 10
minuten. De agrariërs, die mee deden
aan de proef waren enthousiast over het
opladen met een kipper.

Wat zijn de praktische gevolgen
van het meerijden?

De agrariërs moeten de beschikking
hebben over een voldoende grootte
kipper die aan alle veiligheidseisen
voldoet en beschikbaar is op het moment
dat het waterschap aan de watergang het
onderhoud uitvoert. De proef is onder
droge omstandigheden uitgevoerd,
waardoor er geen spoorvorming optrad.
Het direct afvoeren van maaisel staat op
gespannen voet met de gedragscode
Flora- en faunawet en vraagt dus de
nodige aandacht als er daadwerkelijk
besloten wordt om het meerijden met
kippers toe te staan.
De resultaten van deze proef worden
meegenomen in het nieuwe beleid voor
het beheer en onderhoud, dat in ontwikkeling is.

welke praktische gevolgen er
optreden.
Uit het onderzoek bleek een productieverlies van de maaikorf van 35% op een
traject van 100 meter.
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Maaikalender

1

juni

Het waterschap voert vanaf 1 juni op diverse plaatsen
maaionderhoud uit. Maaien gebeurt eﬃciënt: niet te veel,
maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden
we zoveel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. De voornaamste doelstelling van het onderhoud
is om de water aan- en afvoer niet te belemmeren, zodat
een optimaal peilbeheer mogelijk is.

1
juni

We houden rekening met:
de huidige inrichting van het watersysteem en de
aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs de
watergang of een onderhoudsroute;
de grootte van het (hoofd)watergangproﬁel;
de weersomstandigheden;
de aanwezige ﬂora en fauna in en om de watergang;
eﬃciënt onderhoud.
Op de maaikalender kunt u zien wanneer de maaiwerkzaamheden bij u in de buurt staan gepland.

wdodelta.nl/thema/bedrijven/
landbouw-natuur/maaien/
Tijdens het groeiseizoen bestaat het dagelijkse beheer uit
het draaien aan de knoppen ‘peilbeheer’ en ‘onderhoud’.
De onderhoudsmedewerkers kunnen niet overal tegelijk
de maaiwerkzaamheden uitvoeren. Tijdens het seizoen
vindt hierover overleg plaats tussen medewerkers van
team
websitePeilbeheer en van team Onderhoud van het waterschap. Zij bespreken en bepalen waar op dat moment
gelet de omstandigheden de prioriteiten liggen.

Beheer waterpeil
in relatie tot
onderhoud
Drie factoren zijn bepalend voor de
waterstanden in watergangen. Dit zijn de
instelling van de stuwen en gemalen, de
afmeting van watergangen en de mate van
begroeiing (onderhoud). Deze factoren zijn op
elkaar afgestemd. Daarnaast beïnvloeden de
weersomstandigheden, gebiedskenmerken en
het grondgebruik deze waterstanden.
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In het algemeen geldt dat in een droog en warm voorjaar
met name de aanvoersloten als eerste gedaan zullen
worden. Wanneer juist sprake is van natte omstandigheden en (verwachte) hoge waterafvoeren dan krijgen
watergangen belangrijk voor de afvoer prioriteit.

Flexibel peilbeheer

Het kan voorkomen dat het waterschap een tijdelijk lager
oppervlaktewaterpeil instelt. Dit is mogelijk omdat wij
werken met een minimum- en maximumpeil en niet
langer met een vast zomer- en winterpeil. Binnen de
bandbreedte hiervan en afhankelijk van de actuele
afvoer/aanvoer van water en de gewenste (productie)
omstandigheden, wordt het oppervlaktewaterpeil
ingesteld. We noemen dit “ﬂexibel peilbeheer”.
De bandbreedte van de na te streven peilen ligt vast in de
operationele peilenkaart (OPK). Deze kaart is opgebouwd
uit peilbesluiten en streefpeilen, afhankelijk van het gebied.
Wanneer niet voldaan kan worden aan de vastgestelde
streefpeilen en dit een structureel probleem is, kan
besloten worden tot aanpassingen van de afmetingen
van de watergangen en/of kunstwerken of invoeren
nieuwe streefpeilen. Het gebied zal dan integraal
opnieuw bekeken worden.

Waterschapszorg
In 2017 zijn we gestart met het uitwerken van
waterschapszorg voor Waterschap Drents
Overijsselse Delta. WDODelta. Hiermee bedoelen
we de zorg voor de inrichting en het beheer van
het deel van het watersysteem waarvoor het
waterschap verantwoordelijk is.
Die zorg is gericht op het realiseren van doelen voor
waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van
wateroverlast. Dat is belangrijk omdat het eraan bijdraagt
dat de inwoners en ondernemers in het gebied kunnen
wonen, werken en leven.
De waterschapszorg in de voormalige werkgebieden van
de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland
verschilt op dit moment en daarom is harmonisatie nodig.
Dit zal leiden tot één uniforme invulling van deze zorg in
het gehele werkgebied.

Bij de keuzes over waterschapszorg gaat het om de vraag:
welke watergangen, stuwen, sluizen en dergelijke beheert
het waterschap zelf en welke worden beheerd door de
grondgebruikers. We hebben goed nagedacht over de
aanpak voor waterschapszorg.
Op basis van verschillende aan- en afvoerhoeveelheden
water in de watergangen wordt een gebiedskaart gemaakt. Op basis hiervan bepalen we een aantal varianten.
Vervolgens wordt voor deze varianten onderzocht wat de
consequenties zijn voor de waterkwantiteits- en waterkwaliteitsdoelen, wat de kosten daarvan zijn en
natuurlijk wat de betekenis daarvan is voor de inwoners
en de bedrijven in het gebied. De verschillende modellen
werken we in de loop van dit jaar uit in een bestuursvoorstel, dat in november 2017 in de vergadering van het
algemeen bestuur van het waterschap wordt behandeld.
Wij houden we u de hoogte van het verloop van het
harmoniseringsproces voor de waterschapszorg.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u een mail sturen
naar berthobulthuis@wdodelta.nl. Hij neemt dan contact
met u op.

Werkwijze onderhoud
hoofdwatergangen
Ieder jaar worden de hoofdwatergangen door of
namens het waterschap onderhouden.
Om het onderhoud uit te voeren, maken we op een aantal
plaatsen gebruik van gronden langs de watergang, die bij
u in gebruik zijn. Voor het eﬃcient uitvoeren van onderhoud en bij eventuele calamiteiten is het belangrijk dat de
onderhoudsroutes goed toegankelijk zijn. Wij willen u
daarom vragen om geen maaiselhopen op de onderhoudsroutes te maken, tijdelijke doorgangen te voorzien
van poortgrepen en tijdelijke afrasteringen minimaal 30
centimeter uit de insteek van de watergang te plaatsen.

Een enkele keer komt het voor dat tijdens onderhoudswerkzaamheden een weidepompslang wordt geraakt.
Dit vinden we allemaal vervelend. Wilt u daarom de
weidepompslangen goed markeren in het veld?
Soms heeft u gewassen op de onderhoudsroute gepoot of
gezaaid. Op het moment dat wij langs komen om het
onderhoud aan de watergang uit te voeren zijn wij
genoodzaakt om hiervoor door het gewas te rijden. Voor
een eﬃciente uitvoering van het onderhoud en vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt is het ongewenst om de
bebouwde percelen over te slaan om later een keer terug
te komen.

Toepassen gewasbeschermingsmiddelen
op verharding…

stand
van
zaken

Het waterschap wil u graag informeren over de huidige stand van
zaken voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op
verhardingen. Wat is niet meer toegestaan en wat mag nog wel.
In hoofdlijnen is het volgende toegestaan: gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw, professionele middelen buiten de landbouw en middelen voor
niet professioneel gebruik. Met professionele middelen
buiten de landbouw wordt middelen bedoeld die toegepast worden door onder andere hoveniersbedrijven.
Particulieren met een tuin kunnen middelen voor niet
professioneel gebruik toepassen. Deze zijn te verkrijgen
bij tuincentra en winkels.
Ook kan onderscheid gemaakt worden voor gebruik op
verharde en onverharde grond. Sinds 31 maart 2016
geldt het verbod voor professioneel gebruik buiten de
landbouw van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Vanaf 1 november 2017 gaat ook een verbod
gelden voor deze middelen buiten de landbouw op
onverharde terreinen. Dit betekent dat vooral gemeenten
en bedrijven grote verharde terreinen moeten gaan
borstelen, branden of stomen om alles onkruidvrij te
houden. Het wettelijk gebruiksvoorschrift, dat op de
verpakkingen staat is hierop aangepast.
De vraag die ons vaak gesteld wordt is hoe het zit met de
particulier. Er zijn door het ministeries van Infrastructuur
en Milieu en van Economische Zaken met de tuinbranche
Green Deals afgesloten die lopen tot 2020. Een maatregel
is dat elke deelnemer (winkel) minimaal één medewerker/
specialist in dienst heeft die de klant adviseert over de
toepassing van het middel. De klant die een chemisch
middel wil kopen, moet verteld worden dat het middel
niet op verharding toegepast mag worden. Dit verbod
geldt al sinds 2016, ook voor de particulier.
Een veel toegepast middel met de werkzame stof glyfosaat, meestal Roundup genoemd, kent een professionele
en een niet professionele variant. De professionele
variant mag alleen gekocht en toegepast worden wanneer iemand in bezit is van een spuitlicentie, te tonen bij
aankoop van een middel. Beide varianten mogen niet op
verhardingen gebruikt worden.
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Op het etiket staat dat het middel niet op halfopen
(tegels, straatstenen, grind etc.) en gesloten (asfalt, beton)
terreinen toegepast mag worden. Gebleken is dat een
verkoopverbod juridisch onhaalbaar is voor de niet
professionele variant van Roundup.

Veldspuiten en
Activiteitenbesluit
milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan een
aantal wijzigingen op stapel. Dit zijn de belangrijkste
wijzigingen:
Het wordt verplicht driftreducerende doppen te
gaan gebruiken met minimaal 75% driftreductie.
Dit was 50%. Deze verplichting geldt voor het
hele perceel. De laatste berichten wijzen er op
dat de wijziging mogelijk per 1 juli 2017 ingaat.
Worden na de ingangsdatum 50% reductiedoppen gebruikt dan wordt ook het wettelijk gebruiksvoorschrift overtreden. Dit kan leiden tot
een veel hogere boete bij controle.
U dient ook rekening te houden met een verandering van de spuit- en mestvrije zone bij
grasland in de loop van 2017. De afstand was
25 cm en wordt 50 cm.
Een veldspuit moet elke 3 jaar gekeurd worden.
Een uitbreiding is dat in 2016 is besloten dat
wanneer bij controle in het veld een niet gekeurde veldspuit aangetroﬀen wordt dit beboet kan
worden.

Muskusrattenbestrijders
gebruiken quads
Quads zijn handige vervoermiddelen die het
waterschap inzet bij de bestrijding van de
muskusratten. Bij het gebruik hiervan beperken
wij de overlast zoveel mogelijk.
De muskusrattenbestrijders gebruiken al bijna 10 jaar
quads (meer dan 10) bij de werkzaamheden in het veld
voor het speuren, het opzoeken van de bouwen (leefomgeving) en de controle van de vangmiddelen in de
trekperiodes: maart/april en september/oktober.

De periode dat de quad het meest wordt ingezet is
van ongeveer één november tot half april omdat er
dan niet of nauwelijks vee in het land loopt en er geen
gewassen groeien.
Maar ook buiten deze periode, wanneer percelen zijn
gemaaid of het gewas nog niet lang is, wordt dit vervoermiddel ingezet. Dit alles met als doel om de populatie van
de muskusratten in de hand te houden: in belang van u
en van het waterschap.

Buiten de trekperiode wordt er zoveel mogelijk gespeurd,
lopend of rijdend met de quad. Bij het speuren en controle
van vangmateriaal is de quad een eﬃciënt en snel vervoermiddel om het vele vangmateriaal mee te nemen.

5 MLN

Wanneer sprake is van overlast kunt u dit
met de muskusrattenbestrijder in het veld
bespreken of neem contact op met de
teamleider: tel. 088 – 233 14 62, e-mail:
johangoos@wdodelta.nl

liter frituurvet

Agrariërs en waterschap werken
samen aan waterbeheer
Agrariërs aan de voet van de Lemelerberg gaan
binnen het LTO Noord project ‘Boeren met water en
bodem in ’t Vechtdal’ water vasthouden. Hiervoor is
op 25 januari een overeenkomst getekend door de
projectboeren en het waterschap.
Het gaat om het gebied de Miga van circa 400 ha waar
vier agrariërs in samenwerking met het waterschap 13
‘boerenstuwtjes’ gaan plaatsen om meer water in het
gebied te houden. Het gebied is door de hoge zandige
bodem gevoelig voor droogte waardoor in de zomer altijd
wordt beregend. Sinds enkele jaren slaat het waterschap
in het gebied de maaironde in het voorjaar over waardoor
ook meer water wordt vastgehouden. De stuwtjes worden
geplaats in de eigen sloten van de agrarische bedrijven.
ents Overijsselse

terschap Dr
(bestuurder Wa
Henk Oegema
en agrariërs.
met de betrokk

1

Delta)
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Terugblik schouw watersysteem

Terugblik
op schouw
watersysteem
2016
Als waterschap kennen we verschillende
soorten schouw: schouwsloten schouw,
snoeischouw en schouw van onze
waterkeringen. Schouw betekent het
controleren en beoordelen van zaken in en
rondom waterstaatswerken die op de legger
(kaart van het waterschap) staan.
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Voorbeelden hiervan:
zijn de schouwsloten in een staat dat ze goed
kunnen afwateren;
kunnen onze onderhoudsmedewerkers fatsoenlijk
en zonder schade langs de watergangen om het
onderhoud uit te voeren;
zijn er geen grote schades aan onze waterkeringen.
Vaak gaat het hierbij om ingelanden (eigenaren/
gebruikers) die verantwoordelijk zijn en de schades
moeten herstellen.

Enkele cijfers over
de uitgevoerde
schouw
Wanneer het waterschap schade of slecht
onderhoud constateert, dan worden de
ingelanden hiervoor aangeschreven. Als
bij de tweede schouw de schade niet is
hersteld dan volgt een vooraankondiging
bestuursdwang. Is na een bepaalde
termijn de zaak nog steeds niet in orde,
dan past het waterschap bestuursdwang
toe en voert het onderhoud uit op kosten
van de ingeland. Een proces waar veel
medewerkers bij betrokken zijn en waarbij
de maatschappelijke kosten hoog op
kunnen lopen. Probeer dus het onderhoud
tijdig uit te voeren. Dit voorkomt onnodige
kosten en werk.
Schouwsloten schouw

Dit is een schouw waarbij particuliere sloten in de
herfst gecontroleerd worden of deze schoongemaakt zijn waardoor de water aan- en afvoer geen
problemen ondervindt. Deze schouw vindt alleen
plaats in het gebied van het voormalige waterschap
Reest en Wieden.

Schouwgebreken 2016

1677

Totaal aantal kadastrale
percelen met gebreken
1e schouw

233

Totaal aantal kadastrale
percelen met gebreken
herschouw

Snoeischouw

Hierbij gaat het om het snoeien en verwijderen van
hinderlijke takken, struiken en bomen op en nabij
onze onderhoudsrouten. Dit is nodig om een vrije
doorgang te houden voor de onderhoudsmachines
waarmee wij watergangen maaien, baggeren en in
een goede staat houden.

Schouwgebreken 2016/2017

1214

Totaal aantal aanschrijvingen
met gebreken 1e schouw

103

Totaal aantal aanschrijvingen
met gebreken herschouw

2

Totaal aantal kadastrale
percelen met gebreken
bestuursdwang

Schouw waterkeringen

Schouw op de waterkeringen vindt plaats om de
primaire en regionale keringen overeenkomstig
het vereiste beschermingsniveau in stand te
houden. Dit is noodzakelijk om overstromingen
te voorkomen.

Schouwgebreken 2016/2017

153

Totaal aantal aanschrijvingen
met gebreken 1e schouw

10

Totaal aantal aanschrijvingen
met gebreken herschouw

0

Totaal aantal kadastrale
percelen met gebreken
bestuursdwang

1

Totaal aantal kadastrale
percelen met gebreken
bestuursdwang
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Proef met sloot- en
bermmaaisel voor
vruchtbare akkers
Als onderdeel van de demo-dag Organisch (rest)Materiaal Als Bodemverbeteraar
(OMAB) werd vorige maand op het bedrijf van agrariër Bram de Vos uit
Lemelerveld kersverse Bokashi uitgereden over zijn land. Organisch materiaal
in de bodem heeft alles te maken met bodem en water, twee onlosmakelijk met
elkaar verbonden elementen die op elk agrarisch bedrijf een belangrijke rol spelen
bij de opbrengst van gras en gewas. Het helpt voedingsstoffen vast te houden en
beperkt de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast zorgt organisch materiaal in
de bodem ervoor dat vocht beter vastgehouden kan worden. Belangrijk voor de
bodemvruchtbaarheid én voor het waterbeheer.
De proef onderzoekt in vijf jaar hoe beschikbaar
organisch (rest)materiaal uit het Vechtdal
ingezet kan worden om de plaatselijke bodems
te verbeteren. Denk hierbij aan het gebruik van
riet en maaisel uit sloten, oevers en bermen om
de vruchtbaarheid van akkers en weilanden te
verbeteren. Waterschappen en gemeenten (de
leveranciers van organisch materiaal) en
agrariërs (de ontvangers) kunnen er hun
voordeel mee doen, terwijl ook bodem en
milieu ervan proﬁteren.

Bokashi en Bioterra

Afgelopen jaar zijn binnen de methodes
Bokashi (het Japanse woord voor ‘goed
gefermenteerd organisch materiaal’ en dat
fermentering zonder zuurstof inhoudt) en
Bioterra (omzetting met zuurstof) onderzocht
op vijf locaties. Hierbij worden (verschil in)
kwaliteit van het eindproduct, kosten en
regelgeving onder de loep genomen. Op
termijn volgt ook het resultaat van de eﬀecten
op de bodem.
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Op de demo-dag maakten belangstellenden,
zoals agrariërs, loonwerkers, waterschappers
en medewerkers van gemeenten, kennis met
Bokashi en Bioterra. Daarnaast ontvingen zij bij
verschillende ‘proattoafels’ informatie over het
onderzoek, de gebruikte methoden en de
resultaten tot nu toe.
De pilot OMAB is opgezet door zeven partijen:
Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents
Overijsselse Delta, gemeente Dalfsen,
gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, ANV
De Ommer Marke en de Provincie Overijssel.
Euroﬁns-agro, het project Lumbricus en ZON
(Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) zijn
intussen ook aangesloten.

Coalitie Vechtdal

Tevens was Coalitie Vechtdal aanwezig.
Dit is een (nieuw) samenwerkingsverband van
partijen die werkzaam zijn in het buitengebied.
Organisaties, overheden en ondernemers
willen elkaar informeren over de projecten en
activiteiten in het Vechtdal, met als doel meer
samenwerking.

Aanvraag werkzaamheden
binnen werkgebied waterschap:
Hoe werkt dat?
Het aanleggen van een dam met een duiker, de
aanleg van een beschoeiing, het dempen van
een watergang, het onttrekken van grondwater
of aanbrengen van beplanting. Allemaal voorbeelden van werkzaamheden waarvoor een
watervergunning of melding op basis van de
Keur nodig is.

Kort samengevat komt het neer op: alle activiteiten die
plaatsvinden in, op of langs wateren en dijken die op onze
legger (kaart van het waterschap) staan, zijn volgens de
Keur vergunning- dan wel meldingsplichtig.
De Keur is het juridisch instrument met regels van het
waterschap, onder andere bedoeld om doelmatig beheer
en onderhoud van dijken, watergangen, kunstwerken en
grondwater uit te voeren. Maar de vraag is hoe u te werk
gaat als u zo’n vergunningaanvraag of melding wil doen.
En dan is er nog de vraag wat u hiervoor allemaal moet
aanleveren. Wij zetten het voor u op een rij.

aanvragen

Hoe kan ik de aanvraag het
beste aanpakken
Heeft u een vraag over de uitvoerbaarheid van uw plannen, of wilt
u vooraf overleggen hoe u dit het
beste kunt aanpakken. Onze vergunningverleners gaan graag met
u in overleg. Via onze website
wdodelta.nl of via de mail
vergunningen@wdodelta.nl
kunt u een afspraak maken.

Waar moet ik zijn

Uw aanvraag of melding kunt u
indienen op www.omgevingsloket.nl.
Bent u particulier dan heeft u voor
het omgevingsloket uw DigiD-code
nodig. Bedrijven kunnen inloggen
met e-Herkenning. Wanneer u liever
een aanvraag of melding op papier
doet, dan kunt u via onze website
www.wdodelta.nl/thema/vergunning/vergunning-melding/ een
formulier downloaden en opsturen
naar ons postadres of naar vergunningen@wdodelta.nl.

vergunningen@wdodelta.nl

Welke gegevens heeft
u bij de hand

Wilt u een melding doen of een
aanvraag, zorg er dan voor dat u
uw NAW-gegevens bij de hand
heeft. Gebruik ook deze gegevens
van de uitvoerder wanneer hier
sprake van is. Ook is het belangrijk
dat het waterschap precies weet
waar het werk wordt uitgevoerd.
Dit kan met een duidelijke situatietekening, maar bijvoorbeeld ook
met een kaart of foto’s.

aanvragen

www.omgevingsloket.nl

email

website

Het aanleggen van een
dam met een duiker?
Hiervoor heb je een
watervergunning of melding
op basis van de Keur nodig!
13

Let op
risi
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oppervlakt eit
water e-

Een steeds meer
opkomende activiteit

Sleepslangbemesting
Sleepslangbemesting wordt zowel in akkerbouw als veehouderij
toegepast, voornamelijk op grasland. Het wordt veelal toegepast
bij minder gunstige bodemomstandigheden, omdat het eigen
gewicht van de sleepslang injecteercombinatie laag is. Hierdoor is
er minimale bodemdruk op de percelen en ontstaat er bijna geen
schade zoals spoorvorming en structuurschade.
Tijdens de bemesting met drijfmest
is de capaciteit groter omdat de
mest meestal rechtsreeks uit de
mestkelder wordt verpompt. Hierna
vindt verdunning met water plaats
waardoor de drijfmest zonder
tussenkomst van een mesttank, over
grote afstanden verpompt kan
worden. De lengte van de transportslangen varieert sterk: van
enkele honderden meters tot
meerdere kilometers.
De verdunde drijfmest wordt onder
druk van 6 tot 10 bar verpompt door
slangen met een diameter van 15
cm. Dit houdt in dat bij het scheuren
van de aanvoerslang of het los raken
van een slangkoppeling er bij een
slang van 200 meter ongeveer 5 m3
mest vrijkomt vanuit de slang. Ook
wordt er regelmatig gebruik gemaakt van opstellingen met buﬀercontainers. De mest wordt dan
vanuit de tankauto overgepompt in
de open buﬀercontainer.
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Hierbij is het van belang er op te
letten dat de buﬀercontainer niet
overstroomt en er mest in een sloot
terecht kan komen.
Mest in het oppervlaktewater is
slecht voor de waterkwaliteit en
volgens de Waterwet Artikel 6.2 niet
toegestaan. Het ontbindingsproces
van mest onttrekt veel zuurstof uit
het water waardoor vissterfte kan
ontstaat en waterorganismen
kunnen afsterven.
Ook is hierbij de zorgplicht van
toepassing. Dit houdt in dat een
bedrijf alle negatieve gevolgen voor
het milieu zoveel mogelijk voorkomt
of anders beperkt. Bij mest in de
sloot kan dit door gebruik van een
schot of duikerstop. Hiermee kan
een duiker worden dichtgezet of een
sloot afgedamd, waardoor het
verontreinigde water niet verder
stroomt en geïsoleerd wordt.

Ook wanneer mestaanvoerslangen
door duikers worden gehaald, kan
een slang scheuren of beschadigen
Een lozing van mest in oppervlaktewater moet altijd gemeld worden
bij het waterschap, waarbij wordt
aangegeven wat de maatregelen
zijn die getroﬀen zijn/worden om
verdere verontreiniging te voorkomen. Ook dient aangegeven te
worden op welke wijze de vervuiling
wordt opgeruimd. Wanneer hier niet
aan voldaan wordt kan een bestuurlijke strafbeschikking het gevolg zijn.

‘Een lozing van mest
in oppervlaktewater
moet altijd gemeld
worden bij het
waterschap’

Wasplaats voor spuitmachines in Wapse
Werktuigenvereniging ‘de Noeste Vlijt’ realiseert een nieuwe
centrale wasplaats aan de Bareldsweg te Wapse. Op deze
wasplaats kunnen landbouwvoertuigen en -werktuigen gereinigd
worden, waarbij het vrijkomende afvalwater via een olieslibvangput wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.
Nieuw aan dit initiatief is dat er ook een
voorziening gerealiseerd wordt waarbij
afvalwater met resten gewasbeschermingsmiddelen doelmatig verwerkt kan worden. Hiervoor wordt op het terrein van de werktuigenvereniging een tweede wasplaats gerealiseerd.
Op deze wasplaats kunnen ook landbouwspuitmachines en poot- en zaaimachines worden
schoongemaakt. Poot- en zaaigoed is immers
vaak behandeld met een insecticide.
Bij het schoonmaken van bijvoorbeeld een
maiszaaimachine kunnen zo onbedoeld resten
gewasbeschermingsmiddelen in het milieu
terechtkomen. Dit afvalwater mag niet geloosd
worden in het oppervlaktewater en ook niet in
het riool omdat de rioolwaterzuiveringsinstallaties deze stoﬀen niet uit het afvalwater
kunnen halen.

Om dit probleem te voorkomen wordt
het afvalwater van de wasplaats in Wapse
behandeld in een Phytobac. Dit is een
volledig gesloten systeem en vindt er dus
ook geen lozing meer plaats van restwater
uit het systeem.
Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
ondersteunen Waterschap Drents Overijsselse
Delta en provincie Drenthe het initiatief in
Wapse. Het verwerken van afvalwater met
resten gewasbeschermingsmiddelen op een
gezamenlijke vul- en wasplaats is nieuw en
draagt bij aan een betere waterkwaliteit. De
wasplaats dient dan ook als voorbeeldlocatie.
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