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Hoofdstuk 1 Centrale boodschap
1.1 Inleiding en onderzoeksvraag
Baggeren is een kerntaak van het waterschap. Ook zijn er hoge kosten gemoeid met
(regulier) baggeren en het wegwerken van achterstanden. De rekenkamercommissie doet
daarom onderzoek naar het onderwerp waarin de volgende onderzoeksvraag centraal staat:
Op welke wijze geeft Aa en Maas invulling aan de kerntaak op het gebied van
baggeren? Wat is het beleid en hoe verloopt de uitvoering?
De rekenkamercommissie wil inzicht in de beleidsruimte die het waterschap heeft en de
keuzes die daarbinnen zijn gemaakt betreffende inrichtingsmaatregelen. Ook wil de
rekenkamercommissie meer zicht op de invloed daarvan op de kosten van baggeren.
De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het beter faciliteren en optimaliseren
van het groot onderhoud van het watersysteem. Het doel van het onderzoek is het vergroten
van het inzicht in de mate waarin uitvoering van de baggerwerkzaamheden voldoet aan de
wettelijke kaders en bestuurlijke eisen en de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van
de uitvoering.

1.2 Leeswijzer
Om het rapport leesbaar te houden, is de kern van het onderzoeksresultaat vermeld in
hoofdstuk 1 (‘Centrale boodschap’) en staan de onderliggende details in de bijlagen. De
centrale boodschap besteedt aandacht aan de context van baggeren, de
(hoofd)bevindingen, conclusie en aanbevelingen. In hoofdstuk 2 staat de zienswijze van het
Dagelijks Bestuur op de centrale boodschap. In hoofdstuk 3 volgt het nawoord daarop van
de rekenkamercommissie. De centrale vraagstelling van het onderzoek is uitgewerkt in een
normenkader dat voor het onderzoek is gehanteerd (zie §1.3 en bijlage 1 en 2). In bijlage 3 is
de onderzoeksaanpak nader beschreven, alsook wie bij het onderzoek zijn betrokken. In
bijlage 4 tot en met 11 staan nadere onderbouwingen van enkele bevindingen, een lijst van
afkortingen en een overzicht van geraadpleegde bronnen.

1.3 Normenkader
Het voor het onderzoek gehanteerde normenkader bestaat uit twee delen. Het eerste deel
van het normenkader is specifiek voor waterschap Aa en Maas door de
rekenkamercommissie opgesteld. Het tweede deel van het normenkader betreft het
normenkader dat de rekenkamercommissies van Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)
en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beiden voor hun
rekenkameronderzoeken naar het zelfde onderwerp hebben gehanteerd. In bijlage 1 zijn, in
tabelvorm, de deelvragen met daaraan door de rekenkamercommissie gestelde normen uit
het normenkader opgenomen, inclusief de mate waarin voldaan is aan de norm. De
bevindingen die ten grondslag liggen aan het oordeel zijn te vinden in bijlage 2.

1.4 De context van baggeren
De waterschappen zijn, zoals vastgelegd in de Waterwet, verantwoordelijk voor het beheer
van de regionale watersystemen. De Waterwet schrijft daarbij ook voor dat ieder waterschap
moet beschikken over een ‘Legger oppervlaktewater’ waarin (onder andere) het
watersysteem is beschreven voor wat betreft vorm en ligging van waterlopen en de daarin
gelegen kunstwerken.
De afmetingen zoals opgenomen in de legger ogen precies en exact, maar men moet zich
realiseren dat een waterloop, in tegenstelling tot een kunstwerk, veel minder vormvast is.
Externe factoren, zoals neerslag, plantengroei en activiteiten van mensen en dieren kunnen
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zorgen voor erosie van taluds en waterbodems (wat resulteert in afspoeling, afkalving,
uitholling) en/of voor sedimentatie van zand, leem en/of klei en afgestorven plantenresten,
wat resulteert in sediment (niet-organisch) en slib (organisch). De laatste twee worden in dit
rapport beiden ‘bagger’ genoemd. Vaak is het een mengsel.
De bovengenoemde natuurlijke processen, soms in combinatie met menselijke activiteiten,
veranderen in de loop der jaren de vorm van waterlopen, waardoor het watersysteem in de
werkelijkheid steeds meer kan gaan afwijken van het oorspronkelijke watersysteemontwerp
zoals dat is vastgelegd in de legger (zie figuur 1). Enige mate van afwijking zal er overigens
altijd zijn, want het ontwerp, de legger, is een vereenvoudigde versie van de - beoogdewerkelijkheid. De mate van detaillering verschilt per type waterlichaam. Welke type
waterlopen in welke mate van detail moeten worden beschreven, bepaalt de provincie. Ook
bepaalt de provincie de wateroverlastnormen (de NBW-normen). Deze normen stellen eisen
aan het totale watersysteem ter voorkoming van wateroverlast. De bandbreedtes waarbinnen
het beheer van de waterlopen plaatsvindt en dus ook de bandbreedte die waterlopen mogen
afwijken, bepaalt het waterschap zelf, daarbij onder andere rekening houdend met de
wateroverlastnormen van de provincie.

Figuur 1: Leggermaat versus werkelijkheid

De snelheid waarmee afwijkingen in het veld (ten opzichte van de legger) ontstaan door
erosie en sedimentatie, is sterk locatie- en situatie-afhankelijk. De ernst van de afwijkingen is
dat eveneens. Door middel van onderhoud worden afwijkingen hersteld. Als het herstellen
van de taluds het hoofddoel is van het onderhoud spreken we over ‘herprofileren’ en anders
over ‘baggeren’. Baggeren en herprofileren gaan vaak samen. Bagger kan gebruikt worden
om de weggespoelde grond in de taluds weer aan te vullen. Sommige waterlopen
beschikken over beschoeiingen (talud beschermende houten wanden in waterlopen) om
taluds tegen afkalving te beschermen. Deze beschoeiingen moeten af en toe vervangen
worden. Indien mogelijk wordt bagger achter de schoeiingen weggezet tegen de taludwand
aan. Al de bagger die niet op de taluds kan worden weggewerkt, wordt op het aanliggende
land gezet of afgevoerd (om eventueel elders hergebruikt te worden, indien niet vervuild)
conform opgesteld beleid. Baggeren, herprofileren en het vervangen van beschoeiingen valt
allemaal onder Groot Onderhoud.
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1.5 Samenvatting bevindingen
Actuele legger zonder toekomstgerichte visie
Hoofddoel van het waterbodembeleid is het op leggerafmeting houden van waterlopen.
Conform wettelijke eisen beschikt het waterschap over een actuele ‘legger
oppervlaktewater’.
De basis van de legger stamt uit de tijd van de ruilverkavelingen in de vorige eeuw. Het
accent bij de inrichting van het watersysteem lag destijds op goede en snelle water aan- en
afvoer met vaak heel ruim ontworpen watergangen tot gevolg. Daarna kwam het inzicht dat
het watersysteem aan meerdere doelen (zoals KRW) moest voldoen en werd ingezet op
vernatting voor natuur en ecologie en het opstellen van GGOR’s ten behoeve van alle
belanghebbenden. De klimaatveranderingen (met als representant het jaar 2016) maken
duidelijk dat het aannemelijk is dat er steeds meer sprake zal zijn van extreme
weersomstandigheden met lange perioden van droogte enerzijds en extreme piekbuien
anderzijds.
Bovengenoemde ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak van het robuust inrichten van
het watersysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatveranderingen, alle
doelstellingen van het watersysteem en het op een juiste wijze integraal afstemmen van het
daarbij passende (groot) onderhoud. In het WBP wordt gemeld dat het belangrijk is de juiste
balans te vinden tussen inrichten en beheer en onderhoud. Dit geldt overigens niet alleen
voor de A-(legger)waterlopen, die door het waterschap worden gemaaid en middels cyclisch
groot onderhoud worden gebaggerd en geherprofileerd, maar ook voor de zogenaamde
‘haarvaten’ van het systeem.
De behoefte aan het hebben van een toekomstgerichte visie op het watersysteem en een
daarvan afgeleide toekomstgerichte legger is al in het beleidsplan Baggeren en Herprofileren
in 2007 onderkend, maar deze visie en de toekomstgerichte legger zijn tot op heden nog niet
gemaakt.
Theoretische berekening baggerachterstand
Omdat het waterschap te maken had met een historie waarin decennialang niet of slechts
ad-hoc gebaggerd werd, ontstond in 2006 het vermoeden dat er sprake was van een grote
baggerachterstand. Pas nadat het watersysteem in het veld (in de periode van 2009-2011)
opnieuw was ingemeten en vastgelegd in het ‘beheerregister’ en vervolgens ook de legger in
2012 in z’n geheel was geactualiseerd, kon men beiden met elkaar vergelijken en zag men
deze achterstand bevestigd. De (berekende) achterstand bleek zelfs iets groter te zijn dan
oorspronkelijk geschat. In het beheerregister worden (onder andere) de actuele
dwarsprofielen van de waterlopen op basis van metingen in het veld bijgehouden.
De huidige bandbreedtes (beheermarges) ten aanzien van het onderhoud zijn gesteld op
een afwijking van 30 cm in de diepte en 50 cm in breedte van de waterloop. De vorderingen
in het wegwerken van de achterstand worden jaarlijks berekend met behulp van het
beheerregister, de legger en de ingreepmaat zoals vermeld in de legger.

Figuur 2 Dwarsprofiel waterloop met daarin aangegeven ontwerpmaat en ingreepmaat en onderhoudstoestand.

De standaard ingreepmaat (30 cm) slaat op het verschil tussen de werkelijke
waterbodemdiepte (vermeld in het beheerregister) en de diepte (conform ontwerpmaat)
vermeld in de legger. Alle A-waterlopen met een afwijking kleiner of gelijk aan de
ingreepmaat, worden geclassificeerd als ‘op orde’ en de overige A-waterlopen als ‘niet op
orde’ (zie bijlage 4). De te krap geachte A-waterlopen hebben een ingreepmaat van 0 cm.
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Wegwerken en voorkómen achterstanden groot onderhoud in de praktijk
Om er voor te zorgen dat er geen nieuwe achterstanden in het groot onderhoud meer
zouden ontstaan en reeds aanwezige achterstand weggewerkt zou worden, is in 2013
gekozen voor een gestructureerde en pragmatische aanpak op basis van een 7-jaarscyclus,
aangevuld met extra inspanningen (en financiën) om de achterstand versneld weg te
werken. De nieuwe aanpak wordt Cyclisch Groot Onderhoud (CGO) genoemd. Binnen het
CGO-proces wordt uitgegaan van een gemiddelde baggeraanwas van 2 cm per jaar. Iedere
waterloop wordt 1x in de 7 jaar geïnspecteerd en gemiddeld vinden er dan 1x in de 14 jaar
onderhoudswerkzaamheden plaats.
Binnen de districten heeft nu ook CGO structureel een plek gekregen naast de structurele
aandacht die altijd al uitging naar het maai-onderhoud. Integrale afstemming tussen de
onderhoudswerkzaamheden is nog beperkt. De bagger- en maaiwerkzaamheden worden in
het beheerplan watersysteem als twee los van elkaar staande activiteiten behandeld. Actuele
onderhoudsplannen zijn niet of maar in beperkte mate aangetroffen. Evaluaties van
uitgevoerde baggerwerkzaamheden zijn niet aangetroffen. Wel is er een operationele en een
strategische werkgroep actief om de districten op gelijk niveau te brengen en de verbinding
te leggen met beleidsmakers. Diverse procesverbeteringen zijn doorgevoerd. Denk bij dit
laatste aan nieuwe software (geautomatiseerd onderhoudsbegrotingsmodel binnen een
geografisch informatiesysteem (GISRatio)) die is ingevoerd om de voortgang van de
werkzaamheden beter te monitoren en aan het combineren van de maaibestekken met de
baggerwerkzaamheden. Deze combinatie heeft gezorgd voor een daling van de
baggermeterprijs en een toename van het aantal gebaggerde waterlopen per jaar. De
achterstand wordt ingelopen. Het huidige percentage ‘op orde’ (72%) loopt in pas met de
doelstelling zoals die is opgenomen in het huidige WBP. Nieuwe trajecten zijn reeds
geselecteerd om in 2017 en 2018 te worden gebaggerd en/of geherprofileerd. Er is veel en
goed werk verzet, binnen de wettelijke, bestuurlijke en organisatorische grenzen die er zijn.
Kosten groot onderhoud inclusief wegwerken achterstanden
De scheiding tussen werkzaamheden die enerzijds te maken hebben met het wegwerken
van achterstanden en anderzijds met het regulier baggeronderhoud is niet scherp. Hetzelfde
geldt voor de financiële afwikkeling. In theorie worden de reguliere werkzaamheden
gefinancierd uit de exploitatie en de achterstanden uit investeringskredieten, maar in de
praktijk is deze scheiding minder scherp.
In de vorige WBP-periode is in totaal € 16,5 miljoen aan CGO uitgegeven (exploitatie en
investeringen). In 2015 werd berekend dat nog 1000 km A-waterlopen te maken hebben met
een achterstand in CGO, in kosten € 24 miljoen. Voor de huidige WBP periode (2016-2021)
is € 12 miljoen opgenomen om de helft van deze achterstand weg te werken. In 2016 en
2017 is daarnaast het exploitatiebudget (tijdelijk) verhoogd met € 1 miljoen per jaar. Deze
aanvulling is onderdeel van de organisatiebrede versnellingsopgave en zal in mindering
gebracht worden op de budgetten van 2018 en 2019. In 2016 is in totaal ruim € 5 miljoen aan
CGO uitgegeven (exploitatie en investeringen). Het percentage A-waterlopen dat ‘op orde is’,
is in 2016 gestegen met 3% naar 72%.
Eind 2021 zal naar verwachting de 7 jaarcyclus voor de eerste keer helemaal zijn doorlopen
en zijn alle deelgebieden geïnspecteerd, waarbij aansluitend zo veel als mogelijk (binnen de
financiële én organisatorische grenzen) bagger is verwijderd, waterlopen zijn geherprofileerd
en beschoeiingen hersteld. Hoeveel achterstand er dan nog resteert, wordt momenteel
opnieuw ingeschat. Ook nadat alle achterstand is weggewerkt zal er jaarlijks groot
onderhoud moeten plaatsvinden. Hiervoor worden verschillende bedragen genoemd die
lopen van € 2,3 mln tot € 3 mln per jaar.
In bijlage 1 zijn, in tabelvorm, alle deelvragen met daaraan door de rekenkamercommissie
gestelde normen uit het normenkader opgenomen, inclusief de mate waarin voldaan is aan
de norm. De bevindingen die ten grondslag liggen aan het oordeel zijn te vinden in bijlage 2.
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Enkele vragen uit het normenkader zijn niet voorzien van een norm; in dat geval is de vraag
beschrijvend zonder oordeelvorming beantwoord.

1.6 Conclusie
Gezien vanuit de opdracht die de uitvoeringsorganisatie heeft gekregen, voldoet de
organisatie aan de beleidsuitgangspunten zoals vermeld in huidige beleidsnota
waterbodembeleid, namelijk het op leggerafmetingen brengen van de waterlopen, binnen de
financiële, organisatorische en overige kaders die gesteld zijn. Grote kanttekening hierbij is
dat de belangrijkste basis waarop het beleid is gebaseerd, namelijk de huidige legger,
tekortkomingen kent. Dit leidt tot een vertekend beeld van de baggerachterstand en tot
discutabele risico-inschattingen en prioriteitstellingen. Het huidige ontwerp van het
watersysteem, vertaald in de huidige legger, houdt onvoldoende rekening met veranderde
klimaatomstandigheden, wensen van gebruikers (GGOR) en eisen ten aanzien van het
verbeteren van de ecologie en chemische waterkwaliteit (KRW). De oorzaak hiervan zit in
het ontbreken van een - in voldoende mate uitgewerkte - toekomstgerichte integrale visie op
het watersysteem. De districten hebben de klus die van hen gevraagd werd serieus
opgepakt en moeten daar vooral ook mee doorgaan, echter niet zonder oog te blijven
houden voor bestaande en nieuwe mogelijkheden voor verbetering en daar samen met
anderen energie in te blijven steken.
De bovenstaande hoofdconclusie is hieronder uitgewerkt in vier deelconclusies. In paragraaf
1.7 volgen de aanbevelingen.
Deelconclusie 1: Actuele legger mist visie op de toekomst
Er wordt gebaggerd om aan de legger te voldoen. Maar voldoet de legger? De legger is
actueel, maar onvoldoende bij de tijd. De huidige legger is grotendeels gebaseerd op een
visie op het watersysteem die stamt uit de tijd van de ruilverkavelingen. Reeds in 2007 is in
de beleidsnota Baggeren en Herprofileren vermeld dat het belangrijk is een legger te hebben
die rekening houdt met de nieuwe eisen en inzichten die voortkomen uit de KRW en de
NBW-wateroverlastnormen. Toen al werd benadrukt dat er een nieuwe visie op het
watersysteem nodig was. Dit is herhaald in 2010 in het document beleidsuitgangspunten
legger oppervlaktewateren. Naast watertoevoer en -afvoer dient het watersysteem namelijk
ook andere doelen die vroeger niet of veel minder meetelden, denk aan ecologie.
Waterlopen hoeven niet altijd meer strak en recht te zijn en bagger is niet alleen een last.
Doordat de huidige legger nog grotendeels een representant is van het verleden, bestaat het
risico dat prioriteiten niet goed worden gelegd en een deel van de nu veronderstelde
achterstanden mogelijk geen achterstanden blijken te zijn, maar gewoon op te vangen zijn in
reguliere werkzaamheden of beter opgelost kunnen worden met een gewijzigde inrichting,
denk aan de te krappe waterlopen / duikers. Ook is het mogelijk dat er locaties zijn waarvoor
nu geen achterstand is berekend (bij een standaard ingreepmaat van 30 cm), maar waar
toch een probleem blijkt te zijn vanwege de klimaatverandering en een ontoereikende
inrichting (ter plekke en/of stroomopwaarts of -afwaarts).
Deelconclusie 2: De theoretische berekening van de achterstand CGO kan beter
‘Het percentage op orde’ en het daaruit af te leiden ‘percentage niet op orde’ waarmee de
achterstand in CGO steeds wordt weergegeven, dekt niet de lading en geeft een verkeerde
(theoretische) indruk van de achterstand. Dit komt enerzijds omdat een groot deel (ongeveer
een kwart) van de 2800 km A-waterlopen in de legger een ingreepmaat heeft gelijk aan 0 cm
(zie bijlage 6). Deze waterlopen vragen (in theorie) vrijwel continu om actie omdat iedere
afwijking al niet meer ‘op orde’ betekent. Hier is dan sprake van ‘dweilen met de kraan open’.
Soms hard nodig, maar eigenlijk ongewenst en het effect kan van heel korte duur zijn. Deze
waterlopen zijn te krap ontworpen en/of hebben te krappe duikers of de functie van de
waterloop is in de werkelijkheid anders dan vermeld in de legger. Dit is ook allemaal een
vorm van ‘niet op orde’, maar baggeren of herprofileren is niet de oplossing voor deze
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waterlopen. Deze waterlopen vragen om herinrichting (van de waterloop en/of de duikers) of
om een administratieve correctie in de legger (als bijvoorbeeld een A-waterloop eigenlijk een
B-waterloop blijkt te zijn). De waterlopen met een ingreepmaat gelijk aan 0, ‘vervuilen’ de
berekening van de achterstand in CGO alsook de inschatting van de benodigde CGObudgetten. Overigens zullen voor herinrichting ook budgetten nodig zijn, maar geen CGObudgetten.
Naast bovengenoemde vervuiling door te krappe waterlopen, geldt anderzijds ook een
vervuiling veroorzaakt door over-gedimensioneerde waterlopen. Deze worden al bij 30+1 cm
gegroepeerd tot waterlopen met een achterstand, terwijl de waterdoorvoer (watercapaciteit)
niet in gevaar is. Deze erg ruime waterlopen zouden een aangepaste ingreepmaat moeten
hebben of een theoretisch minimumprofiel. 30 cm staat niet in verhouding tot de ruime
beheermarge die er in de praktijk voor onderhoud is. Met beheermarge wordt hier bedoeld
de ruimte binnen het profiel verminderd met de ruimte die nodig is om met behulp van
peilbeheer aan de NBW-norm te voldoen. Binnen de beheermarge is ruimte voor erosie,
bagger en vegetatie. Zie figuur 3, 4, 5 en 6.

Figuur 3: Profiel met ingreepmaat zonder begroeiing

Figuur 4: Profiel met begroeiing

Figuur 5: Profiel met beheermarge voor bagger en
vegetatie en enige erosie

Figuur 6: Over-gedimensioneerd profiel met beheermarge
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Deelconclusie 3: Integrale benadering is nog beperkt
Van een integrale benadering van inrichting, groot onderhoud en regulier maai onderhoud is
maar in beperkte mate sprake. CGO wordt nog grotendeels als een op zichzelf staande
activiteit gezien, gedreven door de huidige legger en een standaard ingreepmaat van 30 cm
(of 0 cm bij te krappe waterlopen). De praktijk is overigens minder eenzijdig. Daar telt ook het
beheerdersoordeel mee. In het veld wordt bij het inplannen van baggerwerkzaamheden naar
meer dan alleen de legger en ingreepmaat gekeken, echter een uniform en doordacht kader
om integrale afwegingen tussen verschillende vormen van onderhoud te maken en tussen
onderhoud en inrichting ontbreekt, terwijl daar wel optimalisatie kansen liggen. Zie figuur 7
voor de verschillende soorten maatregelen. Maaien en baggeren zijn elkaar beïnvloedende
onderhoudsactiviteiten met verschillende prijskaartjes en daarbij ook nog eens afhankelijk
van de inrichting. Minder doen van het een, kan worden opgevangen door het ander. Zoeken
naar de optimale mix kan kostenbesparend en effect-verhogend zijn op meerdere
waterdoelen tegelijk.

Figuur 7: Maatregel versus snelheid realisatie

Deelconclusie 4: Leren en verbeteren kan nog beter
Kansen om het proces van CGO en de daarbij van belang zijnde randvoorwaarden en
uitgangspunten te verbeteren en te optimaliseren kunnen nog beter worden benut. Nuttige
veldkennis gaat verloren. De overwegingen in het veld om voor een bepaald traject voor een
bepaalde aanpak te kiezen worden vaak niet vastgelegd en/of vervolgens later niet meer
getoetst op effectiviteit of toepasbaarheid in andere situaties, terwijl deze informatie heel
nuttig kan zijn bij het inplannen en vormgeven van toekomstige werkzaamheden of bij het
beoordelen en laten aanpassen van bijvoorbeeld de legger, de ingreepmaat, de
beheerkaders en/of de inrichting. Nieuwe kaders en beleid kunnen niet zonder de ervaringen
en lessen uit het veld. Dit geldt ook voor het oplossen van de al eerder genoemde
aandachtspunten/deelconclusies.
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1.7 Aanbevelingen
Het Cyclisch Groot Onderhoud door de districten is inmiddels goed ‘op dreef’. Zet het
baggeren met deze energie door en werk daarbij parallel aan:
Hoofdaanbevelingen:
1. Maak legger toekomstgericht.
Werk het begrip ‘robuust watersysteem’ (waarover in het WBP wordt gesproken) uit in
een integrale visie op het totale watersysteem, waarin de waterdoelen integraal worden
mee genomen en verwerkt tot op elk watersysteemniveau. Denk aan de KRW, GGOR,
Wateroverlastnormen, Klimaatontwikkeling, etc. en hou rekening met nieuwe manieren
van peilbeheer. Maak hierbij gebruik van de watersysteemanalyses die uitgevoerd zijn en
nog worden. Gebruik de visie om een toekomstgerichte legger te maken en pas de
huidige legger daar al zoveel als mogelijk op aan. (Sommige aanpassingen kunnen pas
verwerkt worden nadat een herinrichting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden). Bereken
de achterstand in CGO opnieuw zodra de aangepaste legger beschikbaar is. Taluds die
in aanmerking komen voor natuurvriendelijke oevers hoeven mogelijk niet meer
geherprofileerd te worden als er weinig risico’s zijn, ook al voldoen ze niet meer aan de
bandbreedtes.
2. Verbeter de berekening van de achterstand en handel daarnaar.
Maak een herberekening van de (theoretische) achterstand in groot onderhoud, daarbij
beter rekening houdend met de ‘te krappe’ en de ‘erg ruime’ waterlopen. Momenteel
worden beide type waterlopen te snel gelabeld als ‘niet-op-orde’ terwijl groot onderhoud
d.m.v. baggeren of herprofileren niet de oplossing is, c.q. nog niet nodig is. Geef de erg
ruime waterlopen een aangepaste ingreepmaat of theoretisch minimumprofiel die beter
passend is bij de situatie. Kijk hierbij naar de beheermarge van de betreffende waterloop.
Dit is een administratieve aanpassing. Pak daarnaast alle te krappe waterlopen aan via
herinrichting of (indien toereikend) door middel van administratieve aanpassing in de
legger.
3. Maak integrale onderhoudsafwegingen.
Behandel groot-onderhoud en maai-onderhoud niet als twee los van elkaar staande
activiteiten, maar zoek binnen de beheermarge van iedere waterloop en het bijbehorend
stroomgebied naar de meest optimale mix die meerdere waterdoelen tegelijk dient. Kijk
daarbij naar de toekomstgerichte legger. Bedenk criteria (kaders) op basis waarvan de
keuzes kunnen worden gemaakt. Breng de verschillende opties visueel in beeld. Pas het
Beheerplan watersysteem hier op aan. Maak integrale onderhoudsplannen voor ieder
(deel)stroomgebied.
4. Leer en verbeter continu.
Leg per waterloop beter vast voor welke onderhoudsaanpak is gekozen en waarom en
welk resultaat er verwacht wordt. Wordt bijvoorbeeld alle bagger verwijderd of slechts
een deel. Leg dit in GISRatio vast. Check na afloop of wat was beoogd ook is
gerealiseerd zoals verwacht of dat er onvoorziene zaken waren. Was er meer of minder
bagger dan verwacht, meer of minder puin? Vergelijk de opnieuw ingemeten waterloop
met de legger. Trek hier lessen uit voor toekomstige onderhoudsrondes, de
beheerkaders, de ingreepmaat, het onderhoudsproces en/of de legger e.d. Noteer wat je
in de volgende ronde aan onderhoud verwacht. Sluit hiermee de PDCA-cirkel.
5. Bagger vanaf volgende WBP-periode voornamelijk vanuit exploitatie.
Probeer de baggerachterstand in deze WBP-periode zoveel mogelijk weg te werken en
nu al waar mogelijk onder te brengen in het reguliere CGO-proces. Werk hiermee zoveel
mogelijk toe naar een ideaalcomplex (zo weinig mogelijk in investering, zoveel mogelijk in
exploitatie).
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Ter ondersteuning van deze hoofdaanbevelingen worden onderstaande deelaanbevelingen
van de rekenkamercommissie gepresenteerd. Deze moeten worden beschouwd als
suggesties, welke kunnen worden betrokken bij de uitwerking van de hoofdaanbevelingen.
Overige aanbevelingen:
6. Werk toe naar locatie specifieke ingreepmaten die per locatie de uiterste (veilige) grens
(moment) van ingrijpen aangeeft op het gebied van CGO. Bepaal die ingreepmaat op
basis van hydrologische metingen en wateroverlastnormen (denk aan minimale profiel?)
aangevuld met beheerders oordeel en eventueel andere belangrijke criteria zoals een
verhoogde snelheid van baggeraanwas door aanvoer van elders. De locatie/waterloop
specifieke ingreepmaten doen meer recht aan de verschillen die er zijn tussen
waterlopen en de beheermarge die er in werkelijkheid is. En geven beter beeld van de
onderhoudstoestand.
7. Breng de vergunningen betreffende alle duikers op orde en verwerk dit goed in de legger.
Met name bij oude duikers zijn er vaak geen vergunningen conform de huidige
vergunning standaarden.
8. Maak meer gebruik van visueel in beeld gebrachte dwars- en vooral ook lengteprofielen
om de situatie in het veld te vergelijken met de legger. Trek daaruit conclusies over de
onderhoudstoestand en eventuele fouten in de legger.
9. Geef geen opdracht aan AQUON tot het uitvoeren van dwarsprofielmetingen als er
(vrijwel) niets met die profielen gedaan kan worden, omdat er geen vergelijking mee te
maken is met de leggerafmetingen en de gegevens in het beheerregister. Zoek naar
alternatieven, daarbij rekening houdend met het feit dat AQUON een verbonden partij is.
Schaf het doen van dwarsprofielmetingen voorafgaand aan CGO werkzaamheden echter
niet helemaal af. Deze metingen geven informatie over de actuele toestand en de
ontwikkelingen sinds de vorige dwarsprofielmeting (die is vermeld in het beheerregister).
De gegevens in het beheerregister kunnen al enigszins gedateerd zijn. (De eerste
metingen stammen uit 2009 toen gestart werd met het inmeten van het beheerregister).
10. Geef transparantie richting de omgeving over wat wel en niet van het waterschap
verwacht mag worden als het gaat over de status van de legger, de normen
wateroverlast en de beheermarge en wat ze van het waterschap aan onderhoud
(inclusief CGO!) kunnen verwachten en op welke wijze ze kunnen meepraten en op
welke momenten in het planningsproces/de planningsprocessen.
11. Handhaaf de 7-jaarcyclus als basis, maar geef risico-gestuurde flexibiliteit standaard
ruimte, waardoor risicovolle waterlopen eerder dan de basisplanning aangeeft aan de
beurt mogen komen. Die klussen moeten dan vervolgens minimaal 7 jaar, plus het aantal
jaren dat de klus vervroegd is, mee kunnen, zonder dat nieuwe ingrepen nodig zijn. Er
moeten duidelijke criteria zijn wanneer een project vervroegd mag worden.
12. Blijf de ontwikkelingen op automatiseringsgebied nauwgezet volgen en speel hier zo
goed mogelijk op in en ontwikkel bestaande software en hardware door. Denk hierbij aan:
digitale peilstokken, simulatiesoftware / stresstesten, hydrologische modellering,
visualiseren legger versus beheerregister, MAAIBOS, weerstandmeting, radar,
geautomatiseerde stuwen.
13. Waterbodemonderzoeken die door AQUON worden uitgevoerd verbeteren/versnellen,
leren van de ervaringen met andere leveranciers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de door
een andere leverancier gefaciliteerde digitale mogelijkheden om onderzoeksresultaten te
ontsluiten en te vergelijken met eigen data.
14. Maak optimaal gebruik van de waterbodemkwaliteitskaart om kosten aan
waterbodemonderzoeken nog verder te verminderen.
15. Stel handvatten/voorbeelden op hoe om te gaan met het beheeruitgangspunt om 25%
van de bagger te laten zitten en stel criteria op wanneer van deze eis mag worden
afgeweken.
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16. Zorg voor nog meer eenduidigheid in de wijze waarop bepaalde type werkzaamheden die
betrekking hebben op CGO verwerkt worden in het financiële systeem zodat snel
financiële overzichten gemaakt kunnen worden.
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Hoofdstuk 2 Zienswijze Dagelijks Bestuur

14

15

1

1

De namen van medewerkers in de kolom “Eigenaar” zijn in dit rapport (gezien het openbare karakter)
verwijderd.
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Hoofdstuk 3 Nawoord van de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie dankt het dagelijks bestuur voor haar reactie op het
rekenkameronderzoeksrapport Baggeren. De commissie constateert dat het dagelijks
bestuur de bevindingen herkent en zowel de analyse, als de wijze waarop de resultaten zijn
verwoord, waardeert en dat ze de aanbevelingen ter harte neemt.
In de bijlage bij de zienswijze van het dagelijks bestuur wordt bij diverse aanbevelingen de
status “doen we al” vermeld. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als “reeds volledig
geïmplementeerd in de bedrijfsvoering”. De rekenkamercommissie interpreteert “doen we
al”, zoals in de zienswijze verwoord, als “in gang gezet” c.q. “ambtelijk onder handen
genomen”.
De rekenkamercommissie heeft er vertrouwen in dat de aanbevelingen worden doorgevoerd
in de bedrijfsvoering. Dit sluit aan bij de gedachtegang van de rekenkamercommissie die de
nadruk wil leggen op leren en verbeteren.
De rekenkamercommissie zal periodiek zorg dragen voor een follow-up op dit rapport, waarin
wordt nagegaan of de DB-toezeggingen en eventuele AB-besluiten naar aanleiding van het
rapport door het dagelijks bestuur zijn opgevolgd en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.
In het jaarverslag van de rekenkamercommissie zal hierover worden gerapporteerd.
Naar aanleiding van de kanttekening van het dagelijks bestuur over een toekomstgerichte
legger merkt de rekenkamercommissie het volgende op: De huidige legger is, zoals
verwoord in de zienswijze van het dagelijks bestuur, het resultaat van het ontwerp (en de
implementatie daarvan) van het huidige watersysteem. De legger moet inderdaad in lijn zijn
met de feitelijke situatie in het veld, maar dat neemt niet weg dat de organisatie kan gaan
nadenken over een nieuw ontwerp van het watersysteem gebaseerd op de op te stellen visie
op het watersysteem. Met de term ‘toekomstgerichte legger’ bedoelt de commissie dit
nieuwe ontwerp dat gezien kan worden als streefbeeld om naar toe te werken, en waarmee
mogelijk bij het (groot) onderhoud al rekening gehouden kan worden. In de huidige legger
kan bijvoorbeeld al gekeken worden naar waterloopspecifieke ingreepmaten
(beheermarges).
Afsluitend wil de rekenkamercommissie alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage aan
het onderzoek en de totstandkoming van voorliggend rapport. De commissie heeft
bewondering voor de gedrevenheid en het enthousiasme binnen de organisatie en wenst het
bestuur en haar organisatie veel succes bij het implementeren van de aanbevelingen.
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Bijlagen
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Bijlage 1:

Normenkader met oordeel

In deze bijlage zijn, in tabelvorm, de deelvragen met daaraan door de rekenkamercommissie
gestelde normen uit het normenkader opgenomen, inclusief de mate waarin voldaan is aan
de norm. De bevindingen die ten grondslag liggen aan het oordeel zijn te vinden in bijlage 2.
Enkele vragen uit het normenkader zijn niet voorzien van een norm; in dat geval is de vraag
beschrijvend – zonder oordeelvorming – beantwoord.
Legenda bij beoordeling (mate van voldoen aan norm):
Voldaan aan norm
Grotendeels voldaan
Deels voldaan
Beperkt voldaan
Niet voldaan

Deelvraag

Norm

Oordeel

DEEL I. SPECIFIEK NORMENKADER AA EN MAAS
1. Hoeveel is er in de periode van het
vorige WBP gebaggerd en geherprofileerd
en welke kosten gingen hiermee
gemoeid? In hoeverre is de achterstand
per eind vorige WBP ingelopen?

Als norm wordt uitgegaan van de werkzaamheden als
opgenomen in het WBP 2010-2015

2. Wat is er in het nieuwe WBP
opgenomen voor baggeren (doelstelling,
maatregelen, prestaties en kosten)?

A

B
3. Welke beleidsruimte heeft het
waterschap en welke keuzes heeft het
waterschap gemaakt (WBP 2016-2021)?
Wat betekenen die keuzes voor de
toekomst? Welke afwegingen worden er
gemaakt? Hierbij wordt ook gekeken naar
de afweging tussen inrichtingsmaatregelen
versus onderhoudsactiviteiten.

4. Hoe wordt de afweging gemaakt welke
vorm van baggeren (kwalitatief of
kwantitatief), met de (on)mogelijkheden
van de financiële middelen, prioriteit
heeft?

C

In het WBP wordt aandacht besteed aan baggeren.
De maatregel baggeren is in het WBP gekoppeld aan
een of meerdere doelstellingen van het waterschap
en is vertaald naar de opgave (prestaties en kosten)
voor de WBP-periode.
Beleidsruimte: Waterschap handelt binnen de
wettelijke kaders (zie deel II, vraag 1), verder
beschrijvend.
Beleidskeuze m.b.t. inrichting en instandhouden
watersysteem: Keuzes van het waterschap zijn
duidelijk beschreven. Maatregelen zijn integraal
afgewogen. Keuzes en maatregelen zijn onderbouwd.
Verder beschrijvend.
De kosten en de effecten op waterkwaliteit,
waterkwantiteit en ecologie van de huidige
beleidskeuzes en maatregelen zijn in beeld.

D

Het waterschap houdt zich actief op de hoogte van
ontwikkelingen bij andere waterschappen en
kennisorganisaties op het gebied van inrichten en
instandhouden watersysteem.

E

Het waterschap doet mee aan bedrijfsvergelijkingen
en leert hier aantoonbaar van.

Beschrijvend. Geen norm
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Deelvraag

Norm

Oordeel

DEEL II. GEZAMENLIJK NORMENKADER
Beleidskaders
1. Wat zijn vanuit wet- en regelgeving de
eisen die worden gesteld aan
baggerwerkzaamheden?
2. Wat zijn vanuit de bestuurlijke taken de
eisen die worden gesteld aan
baggerwerkzaamheden?

3. Welk beleid heeft het waterschap
geformuleerd en welke doelen zijn
vastgesteld op het terrein van baggeren?
Hierbij komen in ieder geval aan bod: de
verhouding met de keur, de relatie met het
milieubeleid en duurzaamheidseisen, de
afvoer van bagger, het stellen van
prioriteiten en bepalen periodiciteiten.

Beschrijvend. Geen norm

Beschrijvend. Geen norm

A

Het waterschap heeft zicht op de eisen die wet- en
regelgeving aan baggerwerkzaamheden stelt. Het
baggerbeleid:

besteedt actief aandacht aan (actuele en
verwachte) ontwikkelingen in wet- en regelgeving
(Europees en nationaal);

is up-to-date en consistent met vigerende wet- en
regelgeving (Europees en nationaal).

B

In het baggerbeleid is een duidelijke relatie gelegd
met eisen die voortkomen uit overige ambities en
prioriteiten van bestuur. Het baggerbeleid:

verwijst naar ander beleid van het waterschap;

is consistent met in ander beleid gestelde doelen
en eisen, waaronder het milieubeleid.

C

Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan
ontwikkelingen die van invloed zijn. Het baggerbeleid:

heeft oog voor zowel het handhaven van
afmetingen conform het leggerprofiel, de
hydraulische kwaliteit als de eigen
verantwoordelijkheid voor de waterbodem;

speelt in op de gevolgen (in de benodigde
financiële kaders en de vormgeving van de
baggercyclus) van de verschuiving van
onderhoudsbaggeren naar kwaliteitsbaggeren;

stimuleert innovatie en biedt ruimte aan de inzet
van nieuwe instrumenten die bijdragen aan
kostenbewust en efficiënt baggeren.

D

Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan de
uitdagingen en kansen van gebiedspecifieke
omstandigheden, namelijk grondsoort, grondgebruik
en de mate van vervuiling.

E

Het baggerbeleid reikt op grond van het hiervoor
genoemde (A t/m D) criteria aan voor prioriteitstelling
en keuzes in de uitvoering.
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Deelvraag

Norm

F

Oordeel
Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan de
samenwerking en afstemming met andere partijen
(andere overheden, natuurbeheerders en agrariërs).
Dit ten aanzien van:

(verschillen in) doelen van het baggeren,
waaronder nautische, waterhuishoudkundige en
milieu-hygiënische doelen;

taken en verantwoordelijkheden;

gevolgde werkwijze en informatievoorziening;

de verdeling van de kosten.

Uitvoering

A

Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden zijn
verantwoordelijkheden in de organisatie en van
externe uitvoerders helder belegd. Interne of externe
afspraken over baggeren gaan -indien van
toepassing- in op:

projectformulering (doel en afbakening);

de inrichting van een projectorganisatie
(verantwoordelijkheden en bevoegdheden in
aansturing);

te hanteren fasering en beslismomenten
(voortgang);

risicobeheersing (helder model);

bewaking en meting (doelmatigheid en kwaliteit);

verantwoording (rapportage en informatie aan
DB en AB);

dossiervorming (toegankelijkheid informatie);

ruimte voor innovatie en inzet nieuwe
instrumenten;

evaluatie (door ambtelijke organisatie en
bestuur).

B

Tussen betrokken partijen vindt periodiek overleg
plaats, waarbij de voortgang van het proces en
eventuele knelpunten worden besproken.

A

Op basis van (periodieke) rapportages hebben de
waterschappen inzicht in de kosten van het baggeren
en op het project- en kredietbeheer van het baggeren.

B

Risico’s ten aanzien van kostenontwikkeling en tijdige
realisatie van baggerwerkzaamheden worden vooraf
geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke
beheermaatregelen worden vooraf bepaald.

C

Periodiek worden tussentijds risico’s ten aanzien van
kostenontwikkeling en tijdige realisatie
geïnventariseerd. Indien nodig worden
beheermaatregelen ingezet.
Afwijkingen en wijzigingen worden gemeld en
afgestemd volgens de geldende mandaat- en
procesafspraken.

4. Hoe zijn de baggerwerkzaamheden
organisatorisch en procesmatig geborgd in
de organisaties?

5. In hoeverre hebben de waterschappen
zicht op en beheersen ze de
kostenontwikkeling van het baggeren?

6. Zijn er verschillen tussen de doelen uit
de beleidskaders en de doelen uit de
praktijk van het baggeren?

Beschrijvend. Geen norm
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Deelvraag

Norm

Oordeel
Periodiek wordt bepaald in hoeverre oorspronkelijke
doelstellingen worden gerealiseerd.

Relevante wijzigingen in ambities, wet- en
regelgeving worden hierin meegenomen.

Afwijkingen en wijzigingen worden gemeld aan
en afgestemd met de intern verantwoordelijke en,
indien nodig, DB.

7. In hoeverre bereiken de waterschappen
de gestelde doelen (zowel in het beleid als
in de praktijk) voor het baggeren?

8. Welke problemen ervaren de
waterschappen in de uitvoering van het
baggeren?
9. Hoe verhouden korte-termijneffecten
van het baggeren zich tot de langetermijneffecten?

Beschrijvend. Geen norm

Beschrijvend. Geen norm

10. Wat zijn de belangrijkste opgaven voor
de toekomst van het baggeren?

Beschrijvend. Geen norm

Sturing en verantwoording

11. Op welke wijze geeft het Dagelijks
Bestuur van het waterschap inhoud aan
zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid?

12. Hoe wordt het Algemeen Bestuur van
het waterschap geïnformeerd, zodat zij
haar kaderstellende en controlerende rol
kan uitvoeren en tijdig kan bijsturen?

A

Het DB draagt zorg voor de voorbereiding, evaluatie
en doorontwikkeling van baggerbeleid en bewaakt de
kwaliteit (zie norm 3 A t/m F).

B

Het DB stelt prioriteiten en maakt keuzes t.a.v.
baggerwerkzaamheden.

C

Het DB geeft actief vorm aan de kwaliteit van de
relatie en samenwerking met andere uitvoerende
partijen (andere overheden, natuurbeheerders en
agrariërs).

D

Het DB ziet actief toe op het project- en kredietbeheer
van het baggeren en op periodieke inventarisatie van
risico’s m.b.t. kostentonwikkeling en doelbereiking.

E

Het DB ontvangt tijdig volledige en toegankelijke
informatie over de voortgang van
baggerwerkzaamheden.
De informatie die het DB krijgt, biedt voldoende
informatie om te sturen en te controleren, waarbij:

informatie beantwoordt aan de eisen van
periodiciteit en kwaliteit die door het DB gesteld
zijn;

het DB een bewuste afweging maakt, wat met de
ontvangen informatie te doen;

het DB indien nodig het AB informeert en keuzes
aan het AB voorlegt.

A

Het AB stelt kaders voor het baggerbeleid en bewaakt
de kwaliteit (zie norm 3 A t/m F).
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Deelvraag

13. In welke opzichten verschillen de
waterschappen van elkaar en wat zouden
leerpunten voor beide organisaties kunnen
zijn?

Norm

Oordeel

B

Het AB ontvangt tijdig volledige en toegankelijke
informatie over de voortgang van
baggerwerkzaamheden en afwijkingen en wijzigingen
ten opzichte van de vastgestelde doelstellingen en
kredieten. De informatie die het AB krijgt, biedt
voldoende informatie om te sturen en te controleren,
waarbij:

informatie beantwoordt aan de eisen van
periodiciteit en kwaliteit die door het AB gesteld
zijn;

het DB een voorstel aan het AB voorlegt, wat met
de ontvangen informatie te doen.

C

Het AB richt zich in kaderstelling en controle primair
op het beoogde maatschappelijk effect.

Beschrijvend. Geen norm
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Bijlage 2:

Detailbevindingen normenkader

Het normenkader voor dit onderzoek bestaat uit twee delen (deel I: Specifiek normenkader
Aa en Maas; deel II: Gezamenlijk normenkader). In deze bijlage worden de detailbevindingen
hiervan weergegeven. Daar waar geciteerd wordt uit documenten, is de tekst in blauw
weergegeven.
Normenkader Deel I. Specifiek normenkader Aa en Maas
Deelvraag 1. Hoeveel is er in de periode van het vorige WBP (2010-2015) gebaggerd en
geherprofileerd en welke kosten gingen hiermee gemoeid. In hoeverre is de achterstand per
eind vorige WBP ingelopen?
Norm 1: Als norm wordt uitgegaan van de werkzaamheden als opgenomen in het WBP
2010-2015.
Bevinding:
WBP 2010-2015:
Al sinds lange tijd wordt bij het waterschap gesproken over baggerachterstanden. In het
WBP 2010-2015 (vastgesteld in het Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2009) wordt
gesproken over een “aanzienlijke baggerachterstand (geschat op 300.000 tot 800.000
m3)”.
Als strategie om de knelpunten op te lossen wordt onder andere aangegeven:
“Het waterschap zorgt ervoor dat het watersysteem op orde is; prioriteit wordt gegeven
aan het wegwerken van achterstanden in onderhoud”.
Programma voldoende water: “Wij geven prioriteit aan het wegwerken van achterstanden
in onderhoud (baggeren, kunstwerken).”
Programma schoon water: “Voorrang geven wij aan het terugdringen van de prioritaire
stoffen en de overig relevante stoffen in ons oppervlaktewater. Eind 2015 voldoen wij
deels aan de normen hiervoor. Het vermoeden bestaat dat deze stoffen deels vrijkomen
uit de waterbodem als gevolg van lozingen in het verleden. Als dit na onderzoek
inderdaad het geval blijkt te zijn, verwijderen wij de verontreinigde waterbodem.”
Tevens wordt aangegeven dat de legger en het beheerregister onvoldoende actueel en
niet digitaal toegankelijk zijn.
Realisatie 2010-2015:
Implementatie 7-jaarscyclus voor groot onderhoud (= baggeren en herprofileren)
Vanaf 2013 wordt bij het waterschap gewerkt volgens een 7-jaarcyclus groot onderhoud
(baggeren en herprofileren). In de commissie watersysteembeheer van 17 maart 2016
zijn deze methodiek en de achtergronden van de baggerachterstanden gepresenteerd.
Binnen de organisatie is hiervoor een beheerkader opgesteld met de titel ‘Cyclisch groot
onderhoud 2016-2021’ (datum september 2015).
Met de introductie van de 7-jaarscyclus is een methodiek en organisatiestructuur
geïntroduceerd om het groot onderhoud planmatig en cyclisch aan te sturen en uit te
voeren.
Actualisatie legger oppervlaktewater en beheerregister
In 2011 en 2012 is het beheerregister ingemeten en zijn er nieuwe leggers (per district)
bestuurlijk vastgesteld. Voor het actualiseren van de Legger is de volgende systematiek
toegepast: Daar waar het in het veld gemeten profiel groter is dan het oorspronkelijke
leggerprofiel, is het gemeten profiel als nieuwe leggerprofiel gehanteerd. Daar waar het
in het veld gemeten profiel kleiner is dan het oorspronkelijke leggerprofiel is het
oorspronkelijke leggerprofiel als leggerprofiel aangehouden.
In het AB van 1 oktober 2010 zijn de beleidsuitgangspunten van de legger vastgesteld.
Toetsing normen wateroverlast
Uit de toetsing van het watersysteem in 2013-2014 (het voldoen aan de normen
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wateroverlast zoals vastgelegd in de Verordening Water Noord-Brabant) is gebleken, dat
circa 1.000 ha van het beheergebied niet voldoet aan de normen voor wateroverlast. In
2015 is nader ingezoomd op deze 1.000 ha om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is
van een wateroverlastknelpunt. Uit deze analyse blijkt dat diverse knelpunten zijn
afgevallen als gevolg van modelfouten en het niet herkennen van de knelpunten in de
praktijk. Per locatie waar de norm is overschreden zijn factsheets ingesteld, zodat in de
periode 2016-2021 maatregelen getroffen kunnen worden. Overigens liggen er meerdere
oorzaken ten grondslag aan de normoverschrijding; de inschatting is dat de
aanwezigheid van bagger hierbij geen belangrijke oorzaak is.
Begin 2017 is middels de ‘voortgangsrapportage watersysteem Aa en Maas’ aan de
Provincie gerapporteerd over de stand van zaken en de aanpak / programmering van
maatregelen. Een actueel overzicht van de knelpunten is opgenomen in bijlage 7.
Financieel overzicht
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000
Exploitatie
€ 1.500.000

Investering

€ 1.000.000
€ 500.000
€2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figuur 8 Financieel overzicht realisatie WBP periode 2010 - 2015

In financiële zin wordt er voor het reguliere onderhoud geld opgenomen in de exploitatie
en voor het wegwerken van achterstanden wordt gebruik gemaakt van
investeringskredieten. In de praktijk is deze scheiding niet zuiver te maken. Bij het
reguliere onderhoud worden namelijk zo mogelijk ook meteen de achterstanden van de
betreffende watergangen meegenomen. In de praktijk wordt er meestal voor gekozen om
de bredere watergangen vanuit het investeringskrediet te financieren en de overige
watergangen uit het exploitatiekrediet. Bestuurlijk is meermaals aangegeven dat het de
voorkeur heeft om (regulier) baggeren, zeker nu dit planmatig wordt aangepakt, vanuit de
exploitatie te financieren. Voor achterstanden is afgesproken dit, gezien de verstoring op
de exploitatiebalans, middels investeringskrediet te financieren. Dit zou een tijdelijke
situatie moeten zijn.
In interviews wordt aangegeven dat er voor het op orde houden van het watersysteem
een structureel exploitatiebudget voor baggeren en herprofileren nodig is van naar
schatting € 2,3 tot € 2,5 miljoen, zodra het watersysteem ‘op orde’ is. In het beheerplan
Watersysteem (2016) wordt op basis van normbedragen (gebaseerd op normbedragen
bestek 2013) uitgegaan van bijna € 3,0 miljoen.
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Overzicht output2

Percentage op orde
Als prestatie-indicator wordt het percentage (A-) watergangen op orde gehanteerd. Sinds
het actualiseren en vaststellen van de legger en het beheerregister in 2012/2013 kan de
onderbouwing van de achterstand beter bepaald worden dan de inschattingen die in
eerdere jaren (inclusief het WBP) hebben plaatsgevonden.
Hoofddoel van het baggeren is “het hebben en houden van een watersysteem dat op
orde is”. Hierbij wordt onder ‘op orde zijn’ verstaan: “het op leggerafmetingen houden van
de waterlopen (met een beheermarge van 30cm vanaf de bodem en 50cm vanaf de
taluds)”.
Om het baggerproces goed op gang te krijgen is er bewust voor gekozen het simpel te
houden, daarom is er gekozen voor de bovengenoemde doelstelling en ingreepmaat.
De in de legger opgenomen profielen zijn de profielen waaraan een waterloop moet
voldoen. De feitelijke profielen van de waterloop zijn vastgelegd in het beheerregister.
Door de gegevens in legger en beheerregister met elkaar te vergelijken kan de (groot)
onderhoudsopgave en de mate van achterstand bepaald worden.

Figuur 9 Dwarsprofiel waterloop met daarin aangegeven ontwerpmaat en ingreepmaat en onderhoudstoestand.
Kleur geeft mate van achterstand aan

In het Algemeen Bestuur van 15 november 2013 is de notitie ‘Groot onderhoud in relatie
tot de voorgenomen bezuinigingen’ gepresenteerd. In deze notitie is, naar aanleiding van
voorgenomen bezuinigingen (als onderdeel van de in 2013 genomen
behoedzaamheidsmaatregelen) op baggeren, een beeld geschetst van de
2

De prestatie in 2010 (realisatie) voor baggeren voldoende water is opgenomen zoals in de jaarrekening 2010
weergegeven (86.000m3). Dit is ook meegenomen in de totaalrealisatie voor de WBP-periode. Volgens het
jaarverslag 2013 (waarin een overzicht van de prestaties voor baggeren en herprofileren is opgenomen voor de
periode 2009 tot en met 2013) is de realisatie voor 2010 48.000m3 bagger.
Verder komt de sommatie van de realisatiepercentages ‘legger en beheerregister actualiseren’ per jaar volgens
de individuele jaarcijfers (bron jaarrekeningen) uit op 105%.
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baggerachterstanden en wordt een onderbouwing gegeven van de benodigde reguliere
kosten voor groot onderhoud.
Volgens deze notitie was er begin 2013 in 38% van de A-waterlopen sprake van
achterstallig onderhoud. De baggerachterstand bedroeg qua omvang circa 770.000m3
(€ 11,6 miljoen) en qua herprofileren was in 430km aan A-waterlopen sprake van een
achterstand (€ 12,4 miljoen).
Km baggeren
520
260
130
80
55
1045

Op orde
0 – 20 cm boven ingreepmaat
20 -40 cm boven ingreepmaat
40 – 60 cm boven ingreepmaat
3
Onder constructie
Totaal

Km herprofileren
1180
270
100
60
85
1695

Km totaal
1700 (62%)
530 (19%)
230 (8%)
140 (5%)
140 (5%)
2740 (100%)

Figuur 10 Achterstand in groot onderhoud gekwantificeerd naar km

Km waterloop
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0 – 20 cm boven ingreepmaat
20 -40 cm boven ingreepmaat
40 – 60 cm boven ingreepmaat
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4

Omvang in M3
234.000
273.000
264.000
771.000

Kosten
3.500.000,-4.100.000,-4.000.000,-11.600.000,--

Figuur 11 Achterstand baggeren gekwantificeerd

Km waterloop
270
100
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0 – 20 cm boven ingreepmaat
20 -40 cm boven ingreepmaat
40 – 60 cm boven ingreepmaat
Totaal

Kosten
7.800.000,-2.900.000,-1.700.000,-12.400.000,--

Figuur 12 Achterstand herprofileren gekwantificeerd

Deze cijfers zijn ook meegenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021, waarbij is
afgesproken dat de helft van deze achterstand (€ 12 miljoen) uiterlijk 2021 moet zijn
weggewerkt.
In het kader van dit onderzoek is in februari 2017 opgevraagd in hoeverre de Awatergangen momenteel (per district) op orde zijn:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

meer dan 60 cm
boven ingreepmaat
40 - 60 cm boven
ingreepmaat
78%

74%

61%

75%

72%

20 - 40 cm boven
ingreepmaat
0 - 20 cm boven
ingreepmaat
Op orde

Figuur 13 Percentage op orde per district februari 2017
3

Onder constructie betreft waterlopen waarvan Legger nog niet is ingemeten als gevolg van herinrichting of waarvan
beheerregister nog niet is ingemeten als gevolg van groot onderhoud
4
Omvang aan achterstand is bepaald door uit te gaan van een gemiddeld breedte van de waterloop van 6 m en een extra
marge van 5 cm op de gemiddelde slibdikte

31

Hierbij wordt opgemerkt dat zo’n 25 à 30% van de A-leggerwatergangen geen
ingreepmaat hebben, onder andere omdat vanwege krappe duikers of krappe
watergangen een ingreepmaat van 30cm tot problemen leidt. Iedere cm bagger in deze
watergangen leidt tot de conclusie dat de betreffende watergang niet op orde is.
Oordeel
Grotendeels voldaan aan norm.
Deelvraag 2. Wat is er in het nieuwe WBP (2016-2021) opgenomen voor baggeren
(doelstelling, maatregelen, prestaties en kosten)?
Norm 2: In het WBP 2016-2021 wordt aandacht besteed aan baggeren. De maatregel
baggeren is in het WBP gekoppeld aan een of meerdere doelstellingen van het
waterschap en is vertaald naar de opgave (prestaties en kosten) voor de WBP-periode.
Bevinding:
WBP 2016-2021
In het WBP 2016-2021 zijn onderstaande passages met betrekking tot en gerelateerd
aan baggeren / groot onderhoud opgenomen:
Programma veilig en bewoonbaar beheergebied
Voldoende beschermd tegen wateroverlast: Het watersysteem is robuust en
toekomstbestendig ingericht, zodat het beheergebied voldoende is beschermd tegen
wateroverlast, maar ook droge perioden kan opvangen. Het beheer en onderhoud
(peilbeheer, maaien, baggeren) is onder meer afgestemd op het voorkomen van
wateroverlast.
Programma Voldoende water en Robuust watersysteem
Transparantie en draagvlak voor inrichting en beheer
We maken afspraken over het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
met de omgeving en stemmen inrichting en het beheer van het watersysteem hierop af.
Waar staan we nu?
Met het uitvoeren van het project ‘Basis op orde’ zijn en worden achterstanden in het
onderhoud weggewerkt. Het groot onderhoud wordt nu uitgevoerd met een 7-jaar
cyclus. Met de actuele legger en het beheerregister zijn de aanwezige achterstanden nu
goed in beeld. Uit oogpunt van kostenbeheersing wordt gekeken of er een goede balans
is qua inspanningen en kosten voor het beheren van het watersysteem: het maaien van
waterlopen, groot onderhoud en het beheren van de waterpeilen.
Wat willen we in 2021 hebben bereikt (doelen planperiode)?
• Het waterschap heeft ervaring opgedaan met innovatief beheer en onderhoud, zodat
we goed zicht hebben op de mogelijkheden om ecologische doelen te bereiken
zonder uitsluitend in te zetten op herinrichting.
• We hebben opgaven rond beheer en onderhoud zo ingevuld, dat dit ook direct van
meerwaarde is op andere vlakken en (maatschappelijke) belangen. Denk aan de
combinatie van het wegwerken van baggerachterstand, het oplossen van
wateroverlast, het verbreden van watergangen en de aanleg van natuurvriendelijke
oevers.
• Bij het invullen van onze herinrichtingsopgave (programma Gezond en Natuurlijk
water) hebben we rekening gehouden met de mogelijkheden voor doelmatig beheer
en onderhoud.
We zijn helder en transparant over het voorzieningenniveau dat we leveren. We gaan op
veel plekken aan de slag, maar niet alles is mogelijk. We geven aan wat we kunnen
leveren, en wat niet. Dat noemen we het voorzieningenniveau dat we onder meer
vastleggen in (streef)peilbesluiten als onderdeel van GGOR-trajecten. Zo hebben
ingelanden en maatschappelijke partners duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten.
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Zij kunnen daar hun eigen plannen op afstemmen.
Hoe pakken we dit aan?
Goede balans tussen inrichting, onderhoud en beheer
De basisopgave van het waterschap is het in stand houden van het bestaande niveau
van dienstverlening aan de gebruikers en dit niveau waar mogelijk nog te verhogen.
Hierbij zoeken wij naar de optimale mix tussen beleid, inrichting en beheer en
onderhoud. We zetten de volgende maatregelen in (opmerking onderzoekers: alleen
voor het onderzoek relevante punten uit het WBP zijn onderstaand vermeld):
• Uitlijnen van het planmatig groot onderhoud (zoals baggeren) met de GGOR-aanpak.
• Uitvoeren van verkenning naar efficiency van diverse beheer- en onderhoudsaspecten
en, waar dat meerwaarde biedt, implementatie daarvan.
• De helft van de baggerachterstand (circa 500 km) wegwerken.
• Daar waar kosteneffectief, het verbreden / robuust herinrichten van te krappe
watergangen (circa 170 km).
• Implementeren van het beleid omtrent wijzer onderhoud
• In beeld brengen van mogelijkheden van risico gestuurd onderhoud (alleen baggeren
als risico van niet baggeren te groot is, peilbeheer minder gericht op het voorkomen van
schade door wateroverlast op het laagst gelegen perceel) en waar mogelijk en van
meerwaarde, implementatie daarvan.

Programma Gezond en natuurlijk water
Waar staan we nu (stand van zaken, terugblik en ontwikkelingen)?
De biologische waterkwaliteit is nog niet op orde. Om de doelen volledig te realiseren is
een aanzienlijke inspanning nodig op het gebied van herinrichting,
waterkwaliteitsverbetering en beheer en onderhoud (peilbeheer, maaibeheer,
baggeren).
Hoe pakken we dit aan?
Daarnaast gaan we waar het verantwoord is, nog meer risico-gestuurd onderhouden
waarbij, door het toepassen van integraal asset management, het behalen van
doelmatigheid voorop staat.
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In dit programma wordt verder niet meer specifiek gesproken over baggeren / groot
onderhoud, maar over (korte termijn) natuurvriendelijk onderhoud en peilbeheer.
Programma Schoon water
Geen specifieke tekst gewijd aan groot onderhoud / baggeren.
Programma Leveren van een maatschappelijke meerwaarde
I.
Water in bebouwd gebied
Hoe pakken we dit aan?
De onderhoudstaak van het waterschap is in stedelijk gebied in formele zin beperkt tot
de A-waterlopen. Bij inrichtingsmaatregelen in stedelijk gebied beperkt de taak van het
waterschap zich tot het oplossen van wateroverlastlocaties en de realisatie van EVZ’s
en beekherstel in doorgaande stedelijke wateren (zoals Goorloop, Aa door Veghel,
Stads Aa in ‘s-Hertogenbosch).
Maatregelen.
Actualisatie beleidskader bebouwd gebied (waaronder aandacht voor burgerparticipatie
en de toekomstbestendige inrichting, beheer en onderhoud).
II.
Kennisontwikkeling en innovatie
Waar staan we nu?
Ten aanzien van kennis hebben we op enkele domeinen al topkennis in huis. Op andere
domeinen moet die nog worden aangetrokken. We doen veel onderzoeksprojecten
waarbij onze metingen en modellen vaak de basis zijn voor nieuwe inzichten. Zo
genereren we de benodigde kennis om op de meest efficiënte manier onze doelen te
bereiken. Mede door inzichten die we zo hebben verkregen kunnen we beoordelen of
herinrichting nodig is om bepaalde doelen te bereiken, of dat we die doelen kunnen
bereiken door aangepast beheer en onderhoud.
Hoofdstuk samen met partners aan de slag (niet specifiek programma-gerelateerd).
Voorbeeld IGP Velp: Bij het IGP Velp is het baggerplan meegenomen bij de
inrichtingsopgave. Hierdoor kon extra kwaliteit worden geleverd tegen lagere kosten.
De kosten werden met 10-20% gedrukt door gelijktijdige uitvoering in één hand en
efficiëntere afzet van baggermateriaal. Ook is er draagvlak voor het plan en het
baggerwerk en is door het samen optrekken een robuuster watersysteem en beter
functionerende ecologische verbindingszone gerealiseerd.
Overzicht activiteiten en investeringen
Activiteit

opgave

Doel
2021
Veilig en bewoonbaar beheergebied
Wateroverlast
1000ha
1000ha
Voldoende water en robuust watersysteem
Wegwerken
1000km
500km
baggerachterstand
Verbreden te
1668km
167km
krappe profielen
Wijzer onderhoud
1400km
1200km

Bedrag
bruto

Bedrag
netto

Keuzevrijheid

10mln

8mln

Verplichting vanuit
verordening

12mln

12mln

Verplichting
Waterwet/Waterschapswet

6mln

6mln

3mln

3mln

Oordeel
Voldaan aan norm.
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Deelvraag 3. Welke beleidsruimte heeft het waterschap en welke keuzes heeft het
waterschap gemaakt (WBP 2016-2021)? Wat betekenen die keuzes voor de toekomst?
Welke afwegingen worden er gemaakt? Hierbij wordt ook gekeken naar de afweging tussen
inrichtingsmaatregelen versus onderhoudsactiviteiten.
Norm 3A: Beleidsruimte: Waterschap handelt binnen de wettelijke kaders (zie deel II,
vraag 1), verder beschrijvend.
Bevinding:
Zie bevinding deel II, vraag 1: Waterschap handelt binnen de wettelijke kaders.
Oordeel:
Voldaan aan norm.
Norm 3B: Beleidskeuze m.b.t. inrichting en instandhouden watersysteem:
Keuzes van het waterschap zijn duidelijk beschreven. Maatregelen zijn integraal
afgewogen. Keuzes en maatregelen zijn onderbouwd. Verder beschrijvend.
Bevinding:
In het WBP5 (2016-2021) wordt aangegeven dat afwegingen (steeds meer) integraal
plaatsvinden.
In de praktijk blijkt dat dit inderdaad steeds meer het geval is, maar dat hier nog duidelijk
verbeteringen mogelijk zijn.
Figuur 14Snelheid activiteiten t.b.v.
doelrealisatie, met omkadering
activiteiten binnen scope beheerplan

Tot voor kort had ieder type
onderhoud (natuurlijk
ingerichte gebieden, maaien,
baggeren en herprofileren,
kunstwerken) zijn eigen
beheerplan (document met
beheerkaders). Omdat de
looptijd van de vorige
beheerplannen was
verstreken en/of binnenkort
ging verstrijken is in
2015/2016 een werkgroep
aan de slag gegaan. Er is
toen voor gekozen om nog
maar 1 beheerkaderdocument te maken waar
alle typen onderhoud in voorkomen. In het document, genaamd Beheerplan
Watersysteem, worden de verschillende beheeractiviteiten elk in een eigen hoofdstuk
besproken. Dit document is begin 2016 opgeleverd. De kaders voor maai-activiteiten zijn
heel uitgebreid beschreven. De kaders voor het baggeren beperken zich voornamelijk
tot het verwijzen naar het baggerproces met de 7-jaarcyclus. Er wordt geen relatie
gelegd tussen baggeren en maaien. Er wordt in het beheerplan nog weinig gekeken
naar de waterkwaliteitsdoelstellingen. De nadruk ligt op kwantiteit en ecologie. Baggeren
gebeurt nu vooral vanuit kwantitatieve doelstellingen.
Er wordt in het beheerplan geen aandacht besteed aan het effect van de inrichting op
het onderhoud, hoewel ook van daaruit mogelijk kansen liggen om het onderhoud in de
toekomst te optimaliseren en daarmee onderhoudskosten te besparen. De kosten voor
5

Bij het waterbeheerplan is een vrijwillig plan-m.e.r. (plan-milieu effect rapportage) opgesteld met als
doel inzicht te geven in de keuzeruimte van het waterschap en het effect (milieu effect en kosten) van
de keuzes.
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herinrichting moeten dan uiteraard wel afgezet worden tegen de baten van lagere
kosten voor onderhoud.
Volgens de beheer- en onderhoudscyclus in het beheerplan hadden de districten nieuwe
onderhoudsplannen moeten maken. Dit is ten tijde van dit onderzoek nog niet gebeurd.
Hierdoor is er geen inzicht waarom er voor een bepaalde vorm van onderhoud is
gekozen. Dit bemoeilijkt later het evalueren van de vorm van onderhoud.
Voor het baggeren is het waterbodembeleidsplan (2016) het beheerkader Cyclisch
Groot Onderhoud (CGO) leidend.
In het waterbodembeleidsplan zijn de doelstellingen en kaders ten aanzien van het
tactisch waterbodembeheer beschreven. Het gaat hier om doelstellingen ten aanzien
van waterkwantiteit en waterkwaliteit en kaders betreffende verantwoordelijkheden,
kosten en vergoedingen van baggeronderhoud van wateren waar de 3 Brabantse
waterschappen het onderhoud uitvoeren.
Middels het CGO is een organisatiestructuur en werkwijze geïntroduceerd om het groot
onderhoud (baggeren en herprofileren) op een gestructureerde planmatige wijze aan te
pakken. Tevens is het de bedoeling dat op deze wijze ook ingelopen wordt op de
baggerachterstanden.
Sinds enkele jaren zijn baggerwerkzaamheden voor watergangen smaller dan 6 meter
opgenomen binnen het maaibestek. Recentelijk is een nieuwe aanbestedingsronde voor
maaibestekken (per district) Europees aanbesteed voor de periode 2017-2019.
Vanwege de positieve ervaringen met het vorige gecombineerde bestek is er in deze
bestekken voor gekozen om naast de baggerwerkzaamheden voor watergangen smaller
dan 6 meter, ook de watergangen met een breedte tussen de 6 en 12 meter in het
bestek op te nemen. Het combineren van zowel het maaien als baggeren in één bestek
levert financiële voordelen op. Voordeel is daarnaast dat de aannemer door de
frequente maaiwerkzaamheden het gebied en de aangelanden kent, wat de (planning
van de) baggerwerkzaamheden vereenvoudigt.
Ook is besloten dat (886) krappe duikers, zijnde duikers die een kleinere diameter
hebben dan 50cm, vervangen gaan worden en mee gaan lopen in de CGO-cyclus.
Er zijn diverse ontwikkelingen waarmee een meer integrale aanpak wordt ontwikkeld,
waaronder Wijzer onderhoud, assetmanagement, Watersysteemanalyses en GGOR
(Gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem).
Tot slot wordt er al lange tijd gesproken over het opstellen van een visie op het
watersysteem. Zo is het eerste bestuurlijke uitgangspunt van de legger (vastgesteld in
het AB van 1 oktober 2010) “het waterschap beschikt over een visie op de inrichting van
het watersysteem”. Dit uitgangspunt wordt als volgt nader omschreven:
“Een goede inrichting van de waterlopen is van essentieel belang om te komen tot een
duurzaam en veerkrachtig watersysteem. De legger is hiervoor een belangrijk
instrument. In de legger legt het waterschap de gewenste inrichting van de waterlopen
vast. Deze is richtinggevend voor het planmatig uitvoeren van beheer en onderhoud.
Bovendien worden hiermee activiteiten van derden gereguleerd.
Onze omgeving verandert snel (beleidswijzigingen, ruimtelijke en technologische
ontwikkelingen). Bovendien is niet zeker hoe het klimaat zich de komende jaren gaat
ontwikkelen. Het waterschap gaat een visie op de inrichting van het watersysteem
opstellen om zo adequaat mogelijk in te kunnen springen op toekomstige
veranderingen. Deze visie bepaalt mede de randvoorwaarden waaraan
watergangen dienen te voldoen. Veranderingen aan de watergangen, indien nodig,
worden in de regel bij groot onderhoud of herinrichting doorgevoerd. Een en ander loopt
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via een projectplan waarbij de nieuwe afmetingen in de legger worden vastgelegd.”
De visie op het watersysteem is tot op heden nog niet opgesteld. In het kader van de
wateroverlastsituatie in 2016 en de Midterm Review die momenteel wordt opgesteld
staat, mede in relatie tot de klimaatveranderingen, het (klimaat) Robuuste Watersysteem
met hoge prioriteit op de agenda. “De wateroverlast in juni 2016 maakt duidelijk dat er
een extra opgave ligt voor de maatschappij (waterschap + partners) voor de aanpak van
wateroverlast, in samenhang met andere effecten van klimaatverandering (droogte,
hittestress). Er is behoefte aan een meer klimaatrobuust systeem.”
Oordeel:
Deels voldaan aan norm.
Norm 3C: De kosten en de effecten op waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie van de
huidige beleidskeuzes en maatregelen zijn in beeld.
Bevinding:
De beantwoording van deze norm wordt met name toegespitst op de effecten van de
maatregel Cyclisch Groot onderhoud. De kosten van de maatregel zijn elders in het
rapport belicht.
De kosten van het baggeren (en herprofileren) zijn in beeld en de bijdrage van (groot)
onderhoud is omschreven in meerdere waterschapsdoelen (programma’s) in het WBP.
Groot onderhoud wordt echter primair uitgevoerd vanuit waterkwantiteitsaspect en de
andere doelen zijn daarop volgend. Vanuit ecologie worden eisen gesteld aan de wijze
waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast is het een algemeen aanvaarde
aanname dat het verwijderen van baggerspecie ook bijdraagt aan het verbeteren van de
waterkwaliteit. Bij het verwijderen van baggerspecie wordt vooraf in beeld gebracht wat
de kwaliteitsaanduiding van de baggerspecie is. Als de bagger ‘verspreidbaar’ is wordt
deze op de kant gezet en als de vrijkomende baggerspecie de kwaliteitsaanduiding ‘nietverspreidbaar’ heeft wordt deze afgevoerd.
In het Algemeen Bestuur van 18 november 2016 zijn de uitgangspunten
waterbodembeleid vastgesteld, waarmee het in 2007 vastgestelde beleid voor groot
onderhoud (beleidsnota baggeren en herprofileren) is geactualiseerd. Het beleid is in
nauwe samenwerking met waterschappen De Dommel en Brabantse Delta tot stand
gekomen. In enkele beleidsuitgangspunten wordt een link gelegd met kosten en/of effect
van baggeren. De uitgangspunten zijn nader beschreven in bijlage 8.
Watersysteemanalyses (WSA).
Momenteel worden er door de afdeling Onderzoek en Monitoring (O&M)
watersysteemanalyses uitgevoerd om de werking van het (huidige) watersysteem beter
in beeld te krijgen.
De watersysteem analyses (WSA), die nu in gang zijn gezet, kunnen in de toekomst
bijdragen aan het opstellen van een nieuwe visie op het watersysteem. Ze beschrijven
namelijk de werking van het watersysteem ten opzichte van de doelen van het
waterschap. Uiterlijk in 2018 is er voor alle deelstroomgebieden een (eerste) WSA
uitgevoerd. Die WSA’s geven dan input aan het in 2018 te actualiseren
stroomgebiedsbeheerplan en focussen daarmee op de haalbaarheid van ecologische
doelen.
De eerste WSA’s zijn als pilot uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus. Het is de
bedoeling dat O&M in de toekomst de WSA grotendeels zélf uitvoert.
De huidige WSA’s baseren zich op bestaande gegevens. Er worden geen extra, nieuwe
metingen uitgevoerd t.b.v. een uit te voeren WSA. Bestaande gegevens worden niet
blindelings overgenomen. Fouten die tijdens de WSA opduiken worden, waar het kan,
gecorrigeerd. En eventuele kennisleemte wordt in een apart hoofdstuk vermeld in het
uiteindelijke WSA-rapport.
De WSA’s zullen niet meteen alle beleids- en beheersvragen kunnen beantwoorden,
omdat de kwaliteit en diepgang van de WSA zich nog verder moet ontwikkelen. Nu ligt
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de focus op het samenbrengen van alle (vaak versnipperde, over de hele organisatie
verspreide) informatie en kennis over een gebied. De huidige WSA’s zijn vooral nog
beschrijvend. Het maken van WSA’s zal een cyclisch proces zijn/worden, waarin de
WSA’s zich steeds verder verbeteren door verbeterde gegevensinwinning en analyses.
Er zijn 40 deelstroomgebieden geïdentificeerd (hydrologische stroomgebieden).
Sommigen worden geclusterd in 1 analyse rapport.
Een WSA besteedt aandacht aan 3 hoofdthema’s: Voldoende water (geen tekortenGGOR), Veilig Water (geen wateroverlast-NBW) en Natuurlijk water (Ecologie-KRW).
In een WSA zal niet beschreven worden welke maatregelen er genomen moeten
worden, wél worden de stuurfactoren genoemd die kansen voor verbetering bieden.
Voor de Ecologie zijn dat de Ecologische Sleutel Factoren (ESF). Deze factoren zijn
ontwikkeld door de STOWA. De stuurfactoren voor de 2 andere thema’s zijn minder ver
uitgewerkt, ook komt de integrale benadering van de thema’s -en de integrale sturing
daarop- nog onvoldoende aan bod.
De nadruk bij de WSA en alle beheerplannen liggen op waterlichamen van het
hoofdwatersysteem, terwijl ook de bovenstroomse detailsystemen van belang kunnen
zijn voor de ecologie en het vasthouden van water. Daar gaat nu weinig aandacht naar
uit.
In de tussenevaluatie van het waterbeheerplan 2010-2015, versie 24 januari 2014, wordt
bijvoorbeeld aangegeven onder het kopje ‘conclusies op effecten-niveau’:
“Vaak zijn doelstellingen geformuleerd als prestatie, maar is dit niet het ‘echte’ doel. Het ‘echte’
doel is het beoogde effect van de maatregel. Het doel is bijvoorbeeld niet om een aantal m3
bagger te verwijderen, maar om voldoende doorstroming in de waterlopen mogelijk te maken.
Zeker als er met één maatregel meerdere effecten beoogd worden, blijkt bij de uitvoering van
projecten het in een aantal gevallen noodzakelijk om bepaalde concessies te doen, waardoor
effectrealisatie minder hoog uitkomt. Bij beekherstel kan het bijvoorbeeld niet mogelijk blijken te
zijn om de beekprocessen volledig te herstellen omdat er dan vernatting van agrarische percelen
zou optreden. De output is dan wel gerealiseerd, maar de outcome niet geheel. Oftewel: we
leveren vaak wel de prestatie (maatregelen), maar weten daarmee in feite niet of we ook het doel
bereiken (effect). Het waterschap speelt daar in toenemende mate op in door goed te kijken naar
de juiste effecten en de monitoring daar op af te stemmen.”

Oordeel:
Deels voldaan aan norm.
Norm 3D: Het waterschap houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen bij andere
waterschappen en kennisorganisaties op het gebied van inrichten en instandhouden
watersysteem.
Bevinding:
Het waterschap neemt op diverse niveaus deel aan de landelijke en regionale werk- en
kennisgroep, onderhoud contacten met kennisinstellingen en stimuleert innovatief
denken en handelen.
Bij het beantwoorden van deze deelnorm is specifiek gekeken naar het vakgebied
‘baggeren’:
Een medewerker van het waterschap wordt landelijk gezien als kennisautoriteit op het
gebied van waterbodems en host een website waarmee actief kennis op het gebied van
waterbodems wordt ontsloten en gedeeld.
Regelmatig worden bijeenkomsten bijgewoond van het Platform Baggernet. Dit platform
is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het
versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals. Platform
Baggernet organiseert regelmatig bijeenkomsten, vaak over een specifiek onderwerp
binnen het waterbodem- en baggerdomein.
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Het waterschap neemt deel aan de door de Unie van Waterschappen georganiseerde
bedrijfsvergelijking baggeren (zie ook bij norm 3E) en deelt actief kennis binnen de
(Brabantse) waterschappen. Zo is bijvoorbeeld het waterbodembeleid gezamenlijk met
De Dommel en Brabantse Delta tot stand gekomen.
In samenwerking met waterschap De Dommel worden nu ook bij Aa en Maas ervaringen
opgedaan met MaaiBOS (Maai Beslissing Ondersteunend Systeem). Het systeem
berekent aan de hand van waterstandsmetingen hoeveel hydraulische weerstand de
begroeiing in een waterloop geeft en laat zien wanneer deze weerstand te hoog dreigt te
worden: dat is het moment waarop moet worden gemaaid. Op deze manier kan het
maaiwerk precies afgestemd worden op de balans tussen afvoer en natuurwaarden. Als
er (te) vaak gemaaid moet worden kan dit een indicatie zijn dat er mogelijk aan andere
onderhouds- (of inrichtings)maatregelen gedacht moet worden. In de waterloop Raam
heeft men nu zo’n 3 jaar ervaring met MaaiBOS. Hertogswetering en Leigraaf zijn recent
met MaaiBOS ingericht en de wens bestaat om MaaiBOS verder uit te rollen.
Voorwaarde voor toepassen van het systeem is, dat het een goed stromende grotere
waterloop betreft en dat stuwen geautomatiseerd aangestuurd worden (TMX).
Handmatige aanpassingen aan stuwen worden namelijk niet in het rekenmodel
meegenomen.
In 2016 heeft het waterschap de prijsvraag ‘Het beste idee boven water’ uitgeschreven
om medewerkers te stimuleren om met goede innovatieve ideeën te komen. Ook op het
gebied van beheer en onderhoud is een aantal innovatieve ideeën ingediend, waaronder
‘Van peilbeheer naar hightech weerstandsbeheer’ en ‘de budgetbeek’.
Oordeel:
Voldaan aan norm.
Norm 3E: Het waterschap doet mee aan bedrijfsvergelijkingen en leert hier aantoonbaar
van.
Bevinding:
Het waterschap neemt periodiek deel aan algemene bedrijfsvergelijkingen
(Waterschapspeil en Waterschapsspiegel). Daarnaast heeft Aa en Maas in 2009 én in
2015 deelgenomen aan een specifieke bedrijfsvergelijking op het gebied van baggeren.
De bedrijfsvergelijking baggeren zit momenteel nog in de (door)ontwikkelfase; de
waterschappen zijn qua geografische / geologische vormgeving en beleids- en
beheerkeuzes te verschillend voor een uniform normenkader. De meerwaarde moet
hoofdzakelijk worden gevonden in het nadenken over prestaties, sturingsmechanismen
en het gesprek met de overige deelnemende waterschappen. Het doel van de
bedrijfsvergelijking baggeren 2015 is dan ook omschreven als: “de resultaten van de
uitvraag met elkaar bespreken, verder uitdiepen, verschillen verklaren en waar nodig
bijsturen. En zeker zo belangrijk: van elkaar leren en elkaar inspireren om met andere
ogen naar het eigen werk te kijken.”
Aangezien deze bedrijfsvergelijking in het kader van dit onderzoek een aantal
interessante bevindingen oplevert zijn de bevindingen per onderwerp nader omschreven
in bijlage 9.
De bevindingen van de bedrijfsvergelijking zijn gedeeld in een afstemmingsoverleg van
de districten bestaande uit bedrijfsleiders en districtshoofden, maar hebben voor zover
bekend niet geresulteerd in concrete acties.
Enkele bevindingen/kansen (zowel uit bedrijfsvergelijking als presentatie):
 Aa en Maas heeft inzicht in de mate waarin de A-watergangen voor wat betreft groot
onderhoud op orde zijn. De berekening is echter theoretisch van aard. Weinig
waterschappen konden aangeven of ze voldoen aan de leggerafmeting.
 Landelijk beeld is dat beheermarges (lees: ingreepmaat) niet voor alle waterlopen
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hetzelfde hoeven te zijn. Gebied specifieke verschillen kunnen verschil in
beheermarge mogelijk maken.
Er is geen aantoonbaar verband tussen het aantal klachten en contactmomenten in
de landelijke vergelijking. Aa en Maas gaat niet uniform om met de omgeving. Het
ene district heeft zelf contact met de omgeving en in een ander district wordt dit aan
de aannemer overgelaten. Niet bekend is of dit leidt tot meer of minder klachten.
De prijzen van bemonstering variëren nogal. De kosten worden beïnvloed door het
aantal bemonsterpunten en de omvang van het analysepakket. Hierin is variatie
mogelijk en dus ook meer kostenefficiency. Als ervaring wordt Groot Salland en
Zuiderzeeland aangehaald: “Indien op de WBKK (waterbodemkwaliteitkaart) een
locatie als niet verdacht staat aangemerkt volgt geen bemonstering. Indien een
aangelande toch bemonstering wenst, dan wordt dit uitgevoerd. Blijkt er vervuiling
aanwezig, dan is de rekening voor het waterschap. Zo niet, dan komen de kosten
voor rekening van de aangelande.”
Als huidige situatie bij Aa en Maas wordt geschetst: Beheer vooral gericht op
feitelijke situatie, een tactische vertaling om huidige situatie in stand te kunnen
houden. Niet gericht op ontwikkeling naar de gewenste situatie. Nu wel een
geïntegreerd Beheerplan met procesbenadering, maar geen gebieds- of
systeembenadering of integrale risico afweging in beheerstrategie.
Externe ontwikkelingen bij andere waterschappen: risico gestuurd, gebiedsgericht,
systeem(functie)gericht.
Ontwikkelingen Aa en Maas: assetmanagement, gebiedsgericht werken,
watersysteemanalyses, integrale benadering

Oordeel:
Deels voldaan aan norm.
Deelvraag 4. Hoe wordt de afweging gemaakt welke vorm van baggeren (kwalitatief of
kwantitatief), met de (on)mogelijkheden van de financiële middelen, prioriteit heeft?
Norm 4: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
Saneringsbaggeren (ikv SUBBIED) is uitgevoerd.
De afgelopen jaren is gebleken, dat het aandeel kwaliteitsbaggeren kleiner is dan
verwacht.
Kwaliteitsbaggeren volgt op kwantiteitsbaggeren. Primair wordt ingezet op
(kwantiteits)baggeren volgens de 7-jaarscyclus. In deze cyclus wordt in het tweede jaar,
voor de waterlopen die gebaggerd gaan worden, waterbodemonderzoek gedaan op
zowel kwantiteit (inmeten hoeveelheid bagger) als kwaliteit (waterbodemmonsters).
Hieruit wordt duidelijk welke bagger verspreidbaar (mag op de kant gezet worden) en
niet verspreidbaar is. Deze laatste categorie bagger mag niet op de kant gezet worden
en moet worden afgevoerd.
Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de bevinding bij norm 3C.
Wel vormt voor bijvoorbeeld stadsvijvers soms de water(bodem)kwaliteit een argument
om te gaan baggeren, maar dit valt niet onder CGO / A-waterloop.
Oordeel
Beschrijvend. Geen oordeel.
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Normenkader Deel II. Gezamenlijk normenkader
Beleidskaders
Deelvraag 1. Wat zijn vanuit wet- en regelgeving de eisen die worden gesteld aan
baggerwerkzaamheden?
Norm 1: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
De waterbodem wordt als integraal onderdeel gezien van het watersysteem. Diverse
wet- en regelgeving speelt bij baggeren indirect (a t/m d) dan wel direct (e t/m j) een
rol. De eisen zijn in 3 soorten te verdelen: A) wet- en regelgeving gericht op
doelstellingen (bijv. verbeteren waterkwaliteit); B) middelen (bijv. opstellen legger)
en C) werkwijze (bijv. verspreiden bagger, beschermen flora en fauna):
a) Kaderrichtlijn Water (doelstelling): Deze Europese richtlijn stelt nadere regels om
verslechtering van de chemische en ecologische toestand van het
oppervlaktewater in Europa tegen te gaan en om een goede toestand te
bereiken. De uitwerking van de regels zijn vastgelegd in
Stroomgebiedsbeheersplannen.
b) Waterwet (doelstelling+middel+ werkwijze): Het beheer van regionale
watersystemen in Nederland is nationaal geregeld m.b.v. de Waterwet. De
Waterwet heeft als doelstelling: “Voorkoming en waar nodig beperking van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, alsook bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.” De
waterschappen zijn aangewezen als de (operationele) beheerders van de
regionale watersystemen. De Waterwet stelt o.a. dat de beheerder van een
regionaal watersysteem moet beschikken over een legger met daarin de
normatieve toestand van de beheerobjecten in geografisch, morfologisch en
hydrologisch opzicht (waarbij het aan de provincie is om nadere eisen te stellen
over de legger-inhoud). Ook stelt de Waterwet dat aangelanden ontvangstplicht
hebben en uiterlijk binnen 48 uur geïnformeerd moeten worden over
aankomende werkzaamheden.
c) Verordening Water Provincie Noord-Brabant (doelstelling+middel): Volgend op
een eis die is opgenomen in de Waterwet bevat de verordening o.a. de nadere
regels over welke gegevens van (welke type) waterlopen (t.a.v. afmeting, locatie
e.d.) opgenomen moeten zijn in een legger. Deze verordening stelt ook de
normen t.a.v. de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren (Normen
Wateroverlast). Overstromingskans en type grondgebruik liggen ten grondslag
aan de normen.
d) Waterschapswet (middel): In deze wet is o.a. bepaald dat de waterbeheerder ook
moet beschikken over een (onderhouds-) legger waarin is vastgelegd wie de
onderhoudsplichtigen zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn.
e) Legger (watersysteem) (middel+werkwijze): Volgend op hetgeen in de
Verordening Water Provincie Noord-Brabant en de Waterschapswet staat,
beschikt het waterschap over een legger (oppervlaktewaterlichamen). Het
waterschap heeft de inspanningsverplichting het watersysteem, zoals
beschreven in de legger, in stand te houden. In de legger staat o.a. het
theoretisch leggerprofiel van iedere A-watergang beschreven (ligging, vorm,
afmeting inclusief de ingreepmaat waar mogelijk). Meanderende A-watergangen
zijn vanwege hun dynamische karakter minder gedetailleerd beschreven, wel is
van hen o.a. de afvoercapaciteit vermeld. Tevens bevat de legger informatie over
onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen. De theoretische afmetingen
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en ingreepmaat spelen een rol bij het inplannen van baggerwerkzaamheden.
f)

Besluit Bodemkwaliteit (werkwijze): Dit besluit stelt regels m.b.t. de verspreiding,
verwerking en toepassing van baggerspecie. Baggerspecie mag niet altijd ter
plaatse verspreid worden.

g) Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (werkwijze): Dit besluit stelt regels t.a.v.
lozingen ten gevolge van baggeren en graafwerkzaamheden.
h) Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna wet) (werkwijze): Deze wet
stelt eisen en randvoorwaarden aan de uitvoering van baggerwerkzaamheden ter
minimalisering van natuurschade. De gedragscode van de UvW (welke
momenteel geactualiseerd wordt) helpt bij de toepassing van de wet.
i)

De Keur (werkwijze): Deze door het waterschap zelf opgestelde verordening
bevat de geboden en verboden m.b.t. inrichten, gebruik en onderhoud van
waterkeringen, oevers en wateren.

j)

Aanbestedingswet (werkwijze): Deze wet (en bijbehorende besluiten) stelt eisen
aan het in de markt zetten van baggeropdrachten aan derden.

Meer details over wet- en regelgeving zijn te vinden op www.overheid.nl ,
https://www.aaenmaas.nl/pagina/vergunningen-en-regels.html en in het
Waterbodembeleidsplan (2016) van Aa en Maas.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
Deelvraag 2. Wat zijn vanuit de bestuurlijke taken de eisen die worden gesteld aan
baggerwerkzaamheden?
Norm 2: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
Nationale en provinciale plannen zoals Nationaal Waterplan, Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) en het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) van
Noord-Brabant spelen een belangrijke rol bij de nadere invulling van de
waterbeheertaak van het waterschap. Het gaat hierbij om doelstellingen over
waterveiligheid, -kwaliteit, en -kwantiteit. De weerslag van deze plannen is terug te
vinden in het vorige en huidige Waterbeheerplan van het waterschap. Zie Deel I,
vraag 1 en 2.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
Deelvraag 3. Welk beleid heeft het waterschap geformuleerd en welke doelen zijn
vastgesteld op het terrein van baggeren? Hierbij komen in ieder geval aan bod: de
verhouding met de keur, de relatie met het milieubeleid en duurzaamheidseisen, de afvoer
van bagger, het stellen van prioriteiten en bepalen periodiciteiten.
Norm 3A: Het waterschap heeft zicht op de eisen die wet- en regelgeving aan
baggerwerkzaamheden stellen. Het baggerbeleid:
 besteedt actief aandacht aan (actuele en verwachte) ontwikkelingen in wet- en
regelgeving (Europees en nationaal);
 is up-to-date en consistent met vigerende wet- en regelgeving (Europees en
nationaal).
Bevinding:
In het Waterbodembeleidsplan (2016) zijn de doelstellingen en kaders ten aanzien
van het tactisch waterbodembeheer beschreven. Het gaat hier om doelstellingen ten
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aanzien van waterkwantiteit en waterkwaliteit en kaders betreffende
verantwoordelijkheden, kosten en vergoedingen van baggeronderhoud van wateren
waar de 3 Brabantse waterschappen het onderhoud uitvoeren. Voor vrijkomende
baggerspecie is een voorkeursladder uitgewerkt, waarbij hergebruik de voorkeur
geniet boven storten. (Voor meer details zie het betreffende beleidsplan en/of de
samenvatting van het beleid in de bijlage 8.)
In het recentelijk geactualiseerd Waterbodembeleidsplan is expliciet aandacht
besteed aan vigerende wet- en regelgeving die bij baggerwerkzaamheden van
belang zijn. Het waterschap heeft aantoonbaar zicht op de eisen die huidige
Europese, nationale en regionale wet- en regelgeving aan baggerwerkzaamheden
stellen als ook zicht op de doelstellingen waar baggeren aan kan bijdragen. Of er
toekomstige wetswijzigingen zijn die van invloed kunnen zijn op het
waterbodembeleid of de uitvoering daarvan, wordt niet expliciet in het beleidsplan
benoemd. In het Waterbeheerplan en daarvan afgeleide begrotingen en
rapportages worden wel toekomstige ontwikkelingen geschetst, maar in beperkte
mate.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan norm.
Norm 3B: In het baggerbeleid is een duidelijke relatie gelegd met eisen die voortkomen
uit overige ambities en prioriteiten van bestuur. Het baggerbeleid:
 verwijst naar ander beleid van het waterschap;
 is consistent met in andere beleid gestelde doelen en eisen, waaronder het
milieubeleid.
Bevinding:
Naast waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstelling heeft het waterschap ook
doelstellingen op het gebied van (milieu-)kosten beperking. Dit is terug te zien in het
huidige waterbodembeleid: waar mogelijk worden kosten verhaald op de veroorzaker
(kosten), wordt baggerspecie hergebruikt (milieu), wordt vervuilde bagger afgevoerd
(milieu) en kan het ontbreken van een positief effect van baggeren op het verbeteren
van de waterkwaliteit een reden zijn om niet te baggeren als het baggeren verder
geen andere waterdoelen dient (kosten). (Denk aan de van nature aanwezige hoge
concentraties van Nikkel en Arseen.) Er is duidelijk sprake van afstemming met
ander beleid binnen het waterschap. Maar baggeren kan ook haaks staan op
sommige ambities van het Waterschap (denk bijvoorbeeld aan de ambities m.b.t.
beekherstel waarbij baggeren als verstorend wordt gezien). Ook is de huidige
werkwijze op basis van een 7-jaarscyclus in combinatie met de huidige legger en
een standaard ingreepmaat van 30 cm vooral een pragmatisch aanpak en niet per
se een aanpak die zorgt voor de meest optimale (milieu)kostenefficiënte aanpak om
het watersysteem ‘op orde’ te krijgen en daarna te houden. De legger representeert
op een aantal plekken nog niet de juiste - na te streven - waterloop afmetingen om
optimaal (zowel wat betreft effect als wat betreft kostenoptimalisatie) bij te dragen
aan alle waterdoelen. Een uitgewerkte visie op het watersysteem ontbreekt nog
steeds en assetmanagement van het watersysteem is nog in de ontwikkelfase. De
standaard ingreepmaat van 30 cm doet geen recht aan de verschillen binnen het
beheergebied. Uitstellen van het baggeren tot ver boven de 30 cm kan lonend zijn,
bijvoorbeeld in waterlopen die in interviews ook wel worden omschreven als
‘tankgrachten’, zonder dat de kans op wateroverlast daarmee ontoelaatbaar
toeneemt. Aan de andere kant blijkt ingrijpen ruim voordat de standaard ingreepmaat
van 30 cm is bereikt (dus bijvoorbeeld al bij 15 cm) soms gewenst te zijn. Dit is
kostenverhogend, maar wordt soms nodig geacht bijvoorbeeld om aangelanden te
ontzien of vanwege te krappe duikers/waterlopen. Eenduidige criteria om af te wijken
ontbreken. Ook wordt niet-vervuilde baggerspecie soms tóch afgevoerd, hetgeen
extra (milieu- en vervoers-)kosten kan opleveren. Het lukt dus (nog) niet om altijd en
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overal helemaal consistent te zijn.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
Norm 3C: Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan ontwikkelingen die van invloed
zijn. Het baggerbeleid:
 heeft oog voor zowel het handhaven van afmetingen conform het leggerprofiel, de
hydraulische kwaliteit als de eigen verantwoordelijkheid voor de waterbodem;
 speelt in op de gevolgen (in de benodigde financiële kaders en de vormgeving van de
baggercyclus) van de verschuiving van onderhoudsbaggeren naar
kwaliteitsbaggeren;
 stimuleert innovatie en biedt ruimte aan de inzet van nieuwe instrumenten die
bijdragen aan kostenbewust en efficiënt baggeren.
Bevinding:
Kwaliteitsbaggeren speelt een ondergeschikte rol en wordt als bijvangst gezien. De
nadruk van het huidige baggeren ligt heel sterk op het ‘op leggerafmetingen houden’
van waterlopen (= onderhoudsbaggeren). Dit is beleidsuitgangspunt nummer 1 en
onderbouwd door de eis uit de Waterwet over het hebben van een legger met
leggerafmetingen. In welke mate de leggerafmetingen zich echter verhouden tot de
gewenste (en te borgen) hydraulische kwaliteit (wateraanvoer en - afvoer) en de
waterkwaliteit, is nog onvoldoende belicht, net als de daarvan afgeleide vraag hoe
groot of klein de beheermarge (voor baggeren en maaien te samen) eigenlijk is en
daarmee de vraag wat een acceptabele hoogte van de ingreepmaat is en hoe het ‘op
leggerafmetingen houden’ dus moet worden geïnterpreteerd. In de voormalige
beleidsnota Baggeren en Herprofileren (van 2007) stond als voetnoot expliciet het
volgende vermeld: “De vast te stellen legger zal worden afgestemd op de integrale
doelstellingen voor de toekomst, onder meer rekening houdend met nieuwe
doelstellingen vanuit de KRW en NBW kaders”. Het legger-ontwikkel-proces zoals
hierboven beschreven is tot op heden slechts gedeeltelijk afgerond, want er is niet
naar de toekomst gekeken, maar vooral naar de leggers uit het verleden en de
actuele toestand in het veld. Hierover wordt geen melding meer gemaakt in het
nieuwe beleidsplan terwijl het wel relevant is voor het planning- en uitvoeringsproces
van CGO.
Dat de nadruk nog zo op onderhoudsbaggeren ligt, is te verklaren uit het feit dat het
baggerproces op gang moest worden gebracht omdat er jarenlang niet structureel
was gebaggerd.
Er zijn in de loop der jaren reeds initiatieven gestart om m.b.v. nieuwe instrumenten
het baggerproces te stroomlijnen. Denk aan GISRATIO en Water Systeemanalyses
(en de ontsluiting ervan via een viewer). Ook kan de waterbodemkwaliteitskaart
kosten besparend zijn. (Er zijn dan minder uitgebreide waterbodemonderzoeken
nodig.) Bij andere waterschappen wordt gebruik gemaakt van een digitale peilstok.
Dergelijke ontwikkelen worden in de gaten gehouden.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
Norm 3D: Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan de uitdagingen en kansen van
gebiedspecifieke omstandigheden, namelijk grondsoort, grondgebruik en de mate van
vervuiling.
Bevinding:
Binnen het baggerbeleid is aandacht voor gebiedspecifieke omstandigheden, zoals
van nature voorkomende stoffen, riooloverstorten, woekersoorten en stedelijk
gebied. Of er mogelijk nog andere omstandigheden zijn die ook om maatwerk
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vragen, blijft ongewis en is niet expliciet benoemd.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
Norm 3E: Het baggerbeleid reikt op grond van het hiervoor genoemde (A t/m D), criteria
aan voor prioriteitstelling en keuzes in de uitvoering.
Bevinding:
Het baggerbeleid geeft diverse kaders, echter niet over de prioriteitstelling behalve
dan dat er gewerkt wordt met een 7-jaarcyclus, een standaard ingreepmaat, baggerdeelgebieden en een inventarisatieronde per deelgebied om te bepalen of er binnen
2 jaar daadwerkelijk baggerwerkzaamheden nodig zijn in het geïnventariseerde
deelgebied of dat die nog 7 jaar of meer uitgesteld kunnen worden. Het oordeel om
wel of niet te baggeren wordt overgelaten aan de beheerders ter plekke. (Hun
afwegingen worden niet vastgelegd, de uitkomst wel).
Oordeel:
In beperkte mate voldaan aan de norm.
Norm 3F: Het baggerbeleid besteedt actief aandacht aan de samenwerking en
afstemming met andere partijen (andere overheden, natuurbeheerders en agrariërs). Dit
ten aanzien van:
 (verschillen in) doelen van het baggeren, waaronder nautische,
waterhuishoudkundige en milieu-hygiënische doelen;
 taken en verantwoordelijkheden;
 gevolgde werkwijze en informatievoorziening;
 de verdeling van de kosten.
Bevinding:
Betrokkenen worden op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden en
de eventuele daaraan verbonden kosten en lasten. In het waterbodembeleid is
aangegeven hoe de kosten en lasten verdeeld worden. Waar mogelijk wordt werkmet-werk gecombineerd. In het stedelijk gebied wordt afgestemd met gemeenten om
de afzet van baggerspecie op percelen van particulieren (met siertuinen) zo veel als
mogelijk te vermijden. Er wordt in het beleid geen onderscheid gemaakt tussen
natuurterreinen en agrarisch land.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
Uitvoering
Deelvraag 4. Hoe zijn de baggerwerkzaamheden organisatorisch en procesmatig geborgd in
de organisaties?
Norm 4A: Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden zijn verantwoordelijkheden in
de organisatie en van externe uitvoerders helder belegd. Interne of externe afspraken
over baggeren gaan – indien van toepassing – in op:
 projectformulering (doel en afbakening);
 de inrichting van een projectorganisatie (verantwoordelijkheden en bevoegdheden in
aansturing);
 te hanteren fasering en beslismomenten (voortgang);
 risicobeheersing (helder model);
 bewaking en meting (doelmatigheid en kwaliteit);
 verantwoording (rapportage en informatie aan DB en AB);
 dossiervorming (toegankelijkheid informatie);
 ruimte voor innovatie en inzet nieuwe instrumenten;
 evaluatie (door ambtelijke organisatie en bestuur).
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Bevinding:
1) Projectformulering/procesinrichting/fasering:
D.m.v. het meerjarenplan ‘Cyclisch Groot Onderhoud 2016-2021’ (sep 2015) en
de procesbeschrijving Baggeren (17-7-2012) heeft de organisatie in grote lijnen
inzichtelijk gemaakt wie bij baggerwerkzaamheden is betrokken, welk doel het
baggeren dient en welke gereserveerde middelen beschikbaar zijn de komende
jaren. Ook is de aanpak (7-jaarcyclus) vermeld en worden openstaande kwesties
m.b.t. inrichtingsvraagstukken en leggeraanpassingen aangestipt. Hieronder een
korte uiteenzetting van de aanpak.
Groot cyclisch onderhoud richt zich op het ‘op orde brengen en houden’ van
het watersysteem. Met ‘op orde’ wordt bedoeld dat alle waterlopen minimaal
voldoen aan de leggerafmetingen binnen de toegestane bandbreedtes. Daar
waar de opgemeten situatie in het veld niet meer binnen de bandbreedtes
valt, zoals die zijn geformuleerd in de legger, wordt er gesproken over
‘achterstand’.
Het standaard baggerproces volgt (sinds 2013) een 7-jaarcyclus. Jaar 1 start
met de inspectie van 1/7-e deel van het watersysteem (plusminus 200km
waterloop), in jaar 2 volgt de voorbereiding van geselecteerde
baggertrajecten en in jaar 3 volgt de uitvoering, daarna wordt (in theorie*) het
deelgebied 4 jaar voor wat betreft groot onderhoudsactiviteiten met rust
gelaten. In jaar 8 (= jaar 1 van de volgende cyclus) wordt het gebied opnieuw
geïnspecteerd.
*Naast bovengenoemd standaardproces vinden er (tijdelijk) verspreid over
het totale waterschapgebied extra baggervoorbereidingen en werkzaamheden plaats om baggerachterstanden (zie definitie hierboven)
versneld (buiten de 7-jaarcyclus om) weg te werken.
In het WBP en de opeenvolgende begrotingen is geld gereserveerd (zowel in
exploitatie als investering) en via gecombineerde maai/bagger bestekken en
losse baggerprojecten worden baggerwerkzaamheden uitbesteed aan
aannemers. Districtsmedewerkers houden toezicht op de uitvoering.
2) Risicobeheersing:
Er vinden bij de selectie en prioritering van baggertrajecten risico-afwegingen
plaats (via een beheerdersoordeel). Overwegingen die hebben meegespeeld bij
het wel of niet selecteren van te baggeren trajecten en het beoogde
baggerresultaat worden echter niet (eenduidig) vastgelegd en zijn daarmee
slechts in beperkte mate beschikbaar voor evaluaties en toekomstige inspecties
en selecties. Onderhoudsplannen, voor zo ver die al gemaakt worden, geven
geen tot weinig inzicht over de afwegingen. Behalve de vastgestelde
bandbreedtes (ingreepmaat) en eventueel op stapel staande
herinrichtingsprojecten, die uitstel mogelijk maken, zijn er geen andere duidelijk
omschreven criteria beschreven op basis waarvan trajecten in de lopende
baggercyclus wel of niet geselecteerd zouden moeten worden om te worden
gebaggerd én in welke mate (want men baggert niet per definitie alle aanwezige
bagger in 1x weg).
Ongeveer 1/4 deel van de A-leggerwaterlopen hebben géén ingreepmaat, omdat
de waterlopen ‘te krap’ zijn. In theorie betekent dit dat iedere cm (negatieve)
afwijking t.o.v. het leggerprofiel (= iedere cm minder ruimte voor waterafvoer)
eigenlijk - in theorie - al tot ingrijpen zou noodzaken. Hoe hier in de praktijk bij het
onderhoud mee om te gaan, is niet beschreven. De reden dat deze waterlopen
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geen ingreepmaat hebben, komt doordat het profiel en/of duikers te krap
bemeten zijn of omdat sommige waterlopen misschien een andere functie blijken
te hebben dan gedacht en eigenlijk geen A waterlopen (meer) zijn.
3) Bewaking en meting:
M.b.v. een digitaal systeem wordt de voortgang van baggerwerkzaamheden
bijgehouden. In dit systeem staan de geplande baggertrajecten en geeft de
aannemer aan wanneer hij met welk (deel)traject begint en wanneer het af is.
Districtsmedewerkers bevestigen, na een visuele inspectie, de afronding in het
digitale systeem, zodat landmeters vervolgens kunnen zien welke trajecten
opnieuw ingemeten moeten worden.
4) Evaluatie:
Baggerwerkzaamheden worden niet structureel geëvalueerd. Er zijn geen
expliciete evaluatie criteria benoemd om te toetsen of de werkzaamheden het
beoogde resultaat geheel hebben bereikt en de werkzaamheden geheel conform
verwachting en randvoorwaarden zijn uitgevoerd en wat de uitvoering zegt over
toekomstige (te verwachten) baggerwerkzaamheden in hetzelfde gebied of
traject of over de legger en mogelijk gewenste leggeraanpassingen. Er zijn geen
evaluatie rapporten beschikbaar. Wel worden na afloop van de
baggerwerkzaamheden de betreffende waterlopen opnieuw ingemeten. De
nieuwe meetgegevens worden vastgelegd in het beheerregister. Op basis van
het geactualiseerde beheerregister wordt bekeken in hoeverre de
baggerachterstand is ingelopen en hoeveel geld er nog beschikbaar is voor
toekomstige trajecten.
5) Dossiervorming en verantwoording:
Informatie over geplande en gerealiseerde baggerwerkzaamheden over de
afgelopen jaren zitten niet in 1 dossier, maar zitten verspreid over verschillende
werkmappen en systemen in verschillende formats. De informatie waarover
gerapporteerd wordt, focust voornamelijk op de totale som per jaar van
besteedde euro’s en te baggeren/gebaggerde km’s. Deze jaargegevens en
eventuele vermeldingswaardig geachte zaken worden sinds een paar jaar
verzameld en samengebracht door de strategische werkgroep Groot Cyclisch
Onderhoud (GCO) met input van de operationele werkgroep GCO. Deze
gegevens worden later verwerkt in de Burap en Jaarrekening ter informatie aan
en instemming door Directie en Bestuur.
6) Innovatie:
Innovatie zit in het combineren van maaibestekken met baggerbestekken, het
gebruik maken van de Meten&Melden app in het inspectiejaar en het via
GisRatio visualiseren en monitoren van de baggerwerkzaamheden in het jaar
van uitvoering.
Het op de rit zetten van het procesmatig uitvoeren van het groot onderhoud,
heeft de afgelopen jaren de eerste prioriteit gehad boven het toetsen, evalueren
en verbeteren van de aanpak en onderliggende legger. Bij het ene district is men
al verder/geroutineerder dan bij het andere district. Hierbij speelt mee dat
districten onderling verschillen qua watersysteem en overige aandacht vragende
ontwikkelingen.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
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Norm 4B: Tussen betrokken partijen vindt periodiek overleg plaats, waarbij de voortgang
van het proces en eventuele knelpunten worden besproken.
Bevinding:
Er vinden periodiek overleggen plaats m.b.t. voortgang van het Cyclisch Groot
Onderhoud. De strategische werkgroep Cyclisch Groot Onderhoud (CGO) volgt de
vorderingen en bespreekt aangedragen knelpunten die via de operationele
werkgroep CGO binnenkomen en informeert de ambtelijk opdrachtgever over de
stand van zaken.
Oordeel:
Voldaan aan de norm.
Deelvraag 5. In hoeverre heeft het waterschap zicht op en beheersen ze de
kostenontwikkeling van het baggeren?
Norm 5A: Op basis van (periodieke) rapportages heeft het waterschap inzicht in de
kosten van het baggeren en op het project- en kredietbeheer van het baggeren.
Bevinding:
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting vormt, naast separate
(investerings)kredietenaanvragen en begrotingswijzigingen, de basis voor de
exploitatie en investeringsbudgetten.
Alle investerings- en exploitatie-uitgaven worden in het financieel systeem
vastgelegd. Op te starten projecten worden afgestemd op beschikbare budgetten. In
grote lijnen zijn de kosten van baggeren daarmee in beeld en beheerst en wordt er in
de reguliere P&C-documenten over gerapporteerd. Wel gelden de volgende
kanttekeningen:








Er is geen eenduidige definitie van welke kosten allemaal vallen onder
‘Baggerkosten’. Ondersteunende kosten, zoals kosten voor
bodemkwaliteitsonderzoeken en dwarsprofielmetingen voorafgaand aan
baggerwerkzaamheden, blijken de afgelopen jaren niet altijd op dezelfde manier
meegenomen te worden in de kostentoerekening en kunnen daardoor zorgen
voor jaarcijfers die niet helemaal 1 op 1 te vergelijken zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt in investeringsuitgaven en uitgaven ten laste van
de exploitatie. Uitgangspunt hierbij is dat investeringen worden gebruikt voor het
wegwerken van baggerachterstanden en exploitatie-uitgaven voor het reguliere
Cyclisch Groot Onderhoud. In deze praktijk is deze scheiding niet zuiver te
maken. In de praktijk komt het er overwegend op neer dat brede waterlopen
gefinancierd worden uit investeringskrediet en smallere watergangen uit
exploitatie. Bestuurlijk is meermaals aangegeven dat het de voorkeur heeft om
(regulier) baggeren, zeker nu dit planmatig wordt aangepakt, in de toekomst
geheel uit de exploitatie te financieren.
Onder cyclisch groot onderhoud wordt verstaan herprofileren en baggeren. In
P&C-documenten wordt veelal gerapporteerd op het niveau van beleid- en
beheerproducten. Het beleidproduct ‘Baggeren van waterlopen en saneren van
waterbodems’ kent een aantal beheerproducten, die allen onder het Cyclisch
Groot Onderhoud vallen. Het ‘herprofileren van waterlopen’ is echter een
werkplan dat valt onder het beheerproduct ‘Aanleg en verwerving van
waterlopen’, die op haar beurt weer onder het beleidsproduct ‘Aanleg,
verbetering en onderhoud waterlopen’ valt. Uit de reguliere P&C-documenten is
daardoor niet op te maken wat het aandeel van herprofileren is, aangezien niet
op dit (laagste) niveau wordt gerapporteerd. De totale kosten van CGO zijn
hiermee niet eenduidig, tenzij er tekstueel separaat aandacht aan wordt besteed.
Doordat het weghalen van bagger soms ook het resultaat is van
herinrichtingsprojecten en/of herprofileringsprojecten, is niet 100% eenduidig aan
te geven hoeveel geld exact is/wordt besteed aan het verwijderen van
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opgehoopte bagger uit het watersysteem.
Omdat ieder gebied eigen gebiedskenmerken heeft, die nog niet overal (voor
baggerwerkzaamheden) goed genoeg in beeld zijn gebracht, geven uitgevoerde
baggeractiviteiten geen 100% uitsluitsel over de restopgave die er nog is en wat
dat gaat kosten in de toekomst. De gemiddelde meterprijs die in het huidige
Beheerplan Watersysteem wordt gehanteerd is een ruwe benadering en niet 1 op
1 te extrapoleren.
Tijdens de werkzaamheden kunnen tegenvallers optreden die leiden tot
meerwerk en/of extra uit te betalen vergoedingen. Denk aan meer verspreidbare
en/of meer niet-verspreidbare bagger dan vooraf voorzien.

Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 5B: Risico’s ten aanzien van kostenontwikkeling en tijdige realisatie van
baggerwerkzaamheden worden vooraf geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke
beheermaatregelen worden vooraf bepaald.
Bevinding:
Budgetbewaking vindt plaats: men doet er alles aan om de beschikbare budgetten te
benutten en te koppelen aan baggerwerkzaamheden die er toe leiden dat de
achterstand t.o.v. de leggerafmetingen per jaar met 3% (84 km) afneemt en dat er
daarnaast ook wordt voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan bij
waterlopen met bagger nabij de ingreepmaat. De achterstand is berekend op basis
van de huidige legger plus standaard ingreepmaat. De basis van deze legger stamt
uit de tijd van de ruilverkavelingen en is niet gebaseerd op een toekomstgerichte
visie op het watersysteem. Beheersing zit vooral op het op gang krijgen en houden
van de baggermotor en wegwerken van baggeroverschotten. Prijsbewaking is
beperkt tot wat de markt biedt. De reguliere baggerwerkzaamheden worden in een
gezamenlijk bestek met maaiwerkzaamheden (Europees en in 7 bestekken verdeeld
over de districten) aanbesteed. Het (meerjarige) bestek wordt, met ondersteuning
vanuit de districten, door de afdeling O&R opgesteld en in de markt gezet. Vanaf
2017 vallen ook de baggerwerkzaamheden voor watergangen van 6 tot 12 meter
binnen het maaibestek (daarvoor alleen tot 6 meter breed). Baggerwerkzaamheden
voor bredere watergangen worden separaat aanbesteed (in principe met
ondersteuning van de afdeling O&R). Ook herprofileringswerkzaamheden vallen niet
binnen het maaibestek en worden separaat aanbesteed.
De 7 bestekken worden allemaal op Beste PKV (prijs-kwaliteitverhouding, voorheen
Emvi) gegund en het ambitieniveau CO2 prestatieladder is een gunningscriterium. Er
wordt hiermee o.a. invulling gegeven aan duurzaam inkopen.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.
Norm 5C: Periodiek worden tussentijds risico’s ten aanzien van kostenontwikkeling en
tijdige realisatie geïnventariseerd. Indien nodig worden beheermaatregelen ingezet.
 Afwijkingen en wijzigingen worden gemeld en afgestemd volgens de geldende
mandaat- en procesafspraken.
Bevinding:
Via het P&C proces wordt meerdere keren per jaar de kostenontwikkeling met
betrekking tot de uitgaven aan groot onderhoud geïnventariseerd en gerapporteerd
inclusief maatregelen waar dat nodig werd geacht. In de maaibestekken is
voorgeschreven in welke periode en onder welke voorwaarden de
baggerwerkzaamheden mogen / moeten worden uitgevoerd.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
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Deelvraag 6. Zijn er verschillen tussen de doelen uit de beleidskaders en de doelen uit de
praktijk van het baggeren?
Norm 6: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
Het bodembeleidsplan is het richtinggevende beleidskader voor
baggerwerkzaamheden. Dit is in de praktijk ook terug te zien, met de volgende
kanttekeningen:
Het hoofddoel (voldoen aan de leggerafmetingen) van het bodembeleidsplan staat
ook in de praktijk centraal, zei het iets minder hard en minder direct: de ingreepmaat
van 30 cm oogt scherper dan die in de werkelijkheid wordt toegepast. Bij de
inspectie (in jaar 1) meet men in de baggerdikte t.o.v. de vaste bodem en niet t.o.v.
de leggerbodem. Ook kijkt men in het veld vooral naar de systeemkenmerken
(duikers en stuwen in het gebied) en past men de baggeringreep daarop aan en niet
op de exacte afwijking t.o.v. de leggerbodem. Achteraf, na het baggeren, toetst men
of het baggerresultaat overeenkomt met wat de legger voorschrijft. (De aannemer
gaat dus niet altijd met de leggermaten op pad maar met de werkbeschrijving waarin
bijvoorbeeld vermeld staat dat waterloop X geleidelijk moet aflopen vanaf de
onderkant van de stroomopwaarts gelegen duiker A naar de onderkant van de
stroomafwaarts gelegen duiker B.) Duikers willen echter niet altijd helemaal op de
goede hoogte liggen, dus dit kan leiden tot afwijkingen met de legger ook na het
baggeren.
Het aanwijzen van de vervuiler lukt in de praktijk vaak niet.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
Deelvraag 7. In hoeverre bereikt het waterschap de gestelde doelen (zowel in het beleid als
in de praktijk) voor het baggeren?
Norm 7: Periodiek wordt bepaald in hoeverre oorspronkelijke doelstellingen worden
gerealiseerd.
 Relevante wijzigingen in ambities, wet- en regelgeving worden hierin meegenomen.
 Afwijkingen en wijzigingen worden gemeld aan en afgestemd met de intern
verantwoordelijke en, indien nodig, DB.
Bevinding:
De beleidsnota Baggeren en Herprofileren uit 2007 is in 2016 geactualiseerd. Dit
heeft geleid tot huidige (Brabant brede) Waterbodembeleidsplan. T.o.v. het vorige
beleidsplan zijn er minder ernstig vervuilde waterbodems en is de baggerachterstand
ingelopen, maar minder hard dan toentertijd werd gedacht omdat de achterstand
groter was dan gedacht. Over de voortgang is tussentijds regelmatig
gecommuniceerd en afgestemd met de ambtelijk verantwoordelijken en bestuur. In
het nieuwe beleidsplan is de veranderde wetgeving meegenomen.
Omdat een integrale visie6 op het watersysteem tot op heden nog onvoldoende is
uitgewerkt, kan geen eindoordeel worden gegeven in welke mate de gestelde doelen
zijn bereikt.
Oordeel:
Deels voldaan aan de norm.

6

Een visie die onder andere rekening houdt met de KRW doelen, Wateroverlast normen, GGOR
wensen en de invulling van de term ‘robuust systeem’
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Deelvraag 8. Welke problemen ervaart het waterschap in de uitvoering van het baggeren?
Norm 8: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
Hieronder volgt een niet uitputtende opsomming van ter sprake gekomen
aandachtspunten/problemen:
Indirect (randvoorwaardelijk):
 De legger is actueel, maar het leggerontwerp stamt nog grotendeels uit de tijd
van de jaren 60 van de vorige eeuw.
 Integrale visie op het totale watersysteem die voldoende is uitgewerkt tot op alle
watersysteemniveau’s (tot in de haarvaten) ontbreekt nog grotendeels.
 Huidige model om te toetsen of we aan de wateroverlastnormen voldoen, voldoet
niet / niet meer. (Nieuw model is in de maak).
 Ernst van de ‘baggerachterstand’ (in relatie tot bijvoorbeeld wateroverlast of
waterkwaliteit) is nog onvoldoende inzichtelijk. Er zijn weinig knelpunten vanwege
bagger benoemd.
 Krappe waterlopen/duikers geven een vertekend beeld van de
baggerachterstand (ingreepmaat 0 cm).
 Over-gedimensioneerde waterlopen geven ook een vertekend beeld van de
baggerachterstand (ingreepmaat maar 30 cm)
 Administratieve kant van de legger (denk aan vergunningen m.b.t. duikers)
voldoet niet aan wat gewenst is.
Direct:
 Rol waterbodemkwaliteitskaart nog niet optimaal.
 De resultaten van waterbodemonderzoeken uitgevoerd door Aquon laten lang op
zich wachten.
 De resultaten van dwarsprofielmetingen uitgevoerd door Aquon zijn niet in te
voeren in ons beheerregister en laten de afwijking t.o.v. de leggermaten niet zien
en worden daardoor nauwelijks tot niet intern gebruikt.
 Het inschatten van het aantal kuubs aan bagger verloopt moeizaam en wordt
daarom ook wel aan aannemer overgelaten.
 De termen ‘vaste bodem’ en de ‘bodem van het leggerprofiel’ worden met elkaar
verward en vaak als een-en-hetzelfde gezien, maar hoeven dat helemaal niet te
zijn. Dit kan tot verkeerde veronderstellingen leiden in het veld tijdens de
inventarisatieronde en/of bij de interpretatie van waterbodem onderzoeken /
dwarsprofiel metingen die uitgaan van vaste bodem.
 Bij waterlopen waar sprake is van kwel is het heel onverstandig om tot
leggerprofiel te baggeren omdat taluds daarna weer versneld inzakken waardoor
het baggerresultaat weer snel ongedaan is gemaakt.
 Handvatten hoe (ten behoeve van de ecologie) om te gaan met het beheeruitgangspunt om 25% van de bagger (uitgaande van een ingreepmaat van 30
cm) te laten zitten, ontbreken. In hoeverre aan dit uitgangspunt wordt voldaan, is
onduidelijk.
 Goed kunnen/leren werken met GisRatio heeft tijd en aandacht nodig.
 Gebiedskennis (voor en na het baggeren) wordt nog onvoldoende verzameld en
ingezet bij het verbeteren van de legger / visie op het systeem.
 Standaard ingreepmaat houdt onvoldoende rekening met verschillende tussen
waterlopen.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
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Deelvraag 9. Hoe verhouden korte-termijneffecten van het baggeren zich tot de langetermijneffecten?
Norm 9: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
Korte termijn focust zich op het wegwerken van baggerachterstanden en het
systeem conform leggerafmetingen maken en daarmee het doorstroomprofiel
vergroten. De lange termijn effecten op chemische waterkwaliteit, ecologie en
waterveiligheid, wateroverlast vermindering zijn nog onvoldoende concreet in beeld.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
Deelvraag 10. Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst van het baggeren?
Norm 10: Beschrijvend. Geen norm.
Bevinding:
De belangrijkste opgave voor baggeren is het op orde krijgen en houden van het
watersysteem. Dit betekent dat er hard gewerkt wordt aan het wegwerken van de
(deels theoretische) achterstanden en dat er toegewerkt wordt naar een dekkende
exploitatie, organisatie en verheldering van het kader om het systeem op orde te
houden. Een visie op het watersysteem, afgestemd op de doelen van het
waterschap en de klimaatontwikkelingen (inclusief een betere definitie van de term
‘op orde’) is wenselijk om de opgave voor groot onderhoud beter in beeld te brengen.
Oordeel:
Beschrijvend. Geen oordeel.
Sturing en verantwoording
Deelvraag 11. Op welke wijze geeft het dagelijks bestuur van het waterschap inhoud aan zijn
bestuurlijke verantwoordelijkheid?
Norm 11A: Het DB draagt zorg voor de voorbereiding, evaluatie en doorontwikkeling van
baggerbeleid en bewaakt de kwaliteit (zie norm 3 A t/m F).
Bevinding:
De portefeuillehouder is actief betrokken bij ontwikkeling van het baggerbeleid en de
uitvoering daarvan en deelt zijn kennis met het DB. De organisatie kent een redelijke
mate van vrijheid in de voorbereiding, evaluatie en ontwikkeling van het
baggerbeleid. De bewaking van kwaliteit is op hoofdlijnen. Er is sinds enkele jaren
intern meer regie op het wegwerken van de baggerachterstanden en het (structureel)
op orde krijgen van het cyclisch groot onderhoud.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 11B: Het DB stelt prioriteiten en maakt keuzes t.a.v. baggerwerkzaamheden.
Bevinding:
In de beleidsnota’s zijn de beleidslijnen en prioriteiten voor het baggeren op
hoofdlijnen bepaald. Hoewel de organisatie een redelijke mate van vrijheid heeft bij
het bepalen van prioriteiten en planningen zit er vanuit de portefeuillehouder een
duidelijke sturing op het wegwerken van achterstanden en het op orde krijgen van
het reguliere werk.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 11C: Het DB geeft actief vorm aan de kwaliteit van de relatie en samenwerking
met andere uitvoerende partijen (andere overheden, natuurbeheerders en agrariërs).
Bevinding:
Het DB vervult een actieve rol in de samenwerking, het onderhouden van de
contacten en de afstemming van beleid met derden.
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Oordeel:
Voldoet aan norm.
Norm 11D: Het DB ziet actief toe op het project- en kredietbeheer van het baggeren en
op periodieke inventarisatie van risico’s m.b.t. kostentonwikkeling en doelbereiking.
Bevinding:
De portefeuillehouder is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en knelpunten
en ziet actief toe op het beschikbaar krijgen van de benodigde middelen.
Doelbereiking beperkt zich vooralsnog tot de output (wegwerken van achterstanden
en het op orde krijgen van het reguliere werk).
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 11E: Het DB ontvangt tijdig volledige en toegankelijke informatie over de
voortgang van baggerwerkzaamheden. De informatie die het DB krijgt, biedt voldoende
informatie om te sturen en te controleren, waarbij:
 informatie beantwoordt aan de eisen van periodiciteit en kwaliteit die door het DB
gesteld zijn;
 het DB een bewuste afweging maakt, wat met de ontvangen informatie te doen;
 het DB indien nodig het AB informeert en keuzes aan het AB voorlegt.
Bevinding:
De informatie die het DB ontvangt over de voortgang van baggerwerkzaamheden is
op hoofdlijnen. De portefeuillehouder ontvangt periodiek informatie over baggeren
vanuit de organisatie en bevraagt zo nodig actief de organisatie.
Oordeel:
Voldaan aan de norm.
Deelvraag 12. Hoe wordt het Algemeen Bestuur van het waterschap geïnformeerd, zodat het
zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitvoeren en tijdig kan bijsturen?
Norm 12A:.Het AB stelt kaders voor het baggerbeleid en bewaakt de kwaliteit (zie norm
3 A t/m F).
Bevinding:
Het AB stelt de WBP’s, begrotingen, investeringskredieten en jaarrekeningen vast,
waarin ook gewenste en reeds gerealiseerde prestaties met betrekking tot CGO
staan vermeld.
Daarnaast zijn in het Algemeen Bestuur (en functionele adviescommissies) onder
andere behandeld:
 Beleidsnota baggeren en herprofileren (2007)
 Vaststellen uitgangspunten legger oppervlaktewater (2010)
 Motie Temporiseren project Baggeren – restopgave (VVD – 2013)
 Kredietaanvraag € 3 miljoen voor wegwerken van achterstanden groot
onderhoud (2014)
 Middels het vaststellen van de programmabegroting 2016 is door het Algemeen
Bestuur eveneens ingestemd met een versnellingsopgave door extra in te zetten
op een robuuste inrichting van het watersysteem (o.a. door te baggeren) in 2016
en 2017 (en minder in 2018 en 2019)
 Presentatie Cyclisch Groot Onderhoud 2016 tm 2021 (commissie
watersysteembeheer) (2016)
 Kredietaanvraag € 4 miljoen wegwerken achterstanden groot cyclisch onderhoud
2017-2019 (2016)
 Vaststellen uitgangspunten waterbodembeleid (2016)
Bovendien is het Algemeen Bestuur actief betrokken bij de totstandkoming van de
MidtermReview die ten tijde van dit rekenkameronderzoek wordt opgesteld, waarin
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ook aandacht wordt besteed aan beheer en onderhoud.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 12B: Het AB ontvangt tijdig volledige en toegankelijke informatie over de
voortgang van baggerwerkzaamheden en afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de
vastgestelde doelstellingen en kredieten. De informatie die het AB krijgt is voldoende om
te sturen en te controleren, waarbij:
 informatie beantwoordt aan de eisen van periodiciteit en kwaliteit die door het AB
gesteld zijn;
 het DB een voorstel aan het AB voorlegt , wat met de ontvangen informatie te doen.
Bevinding:
Zie bevinding bij norm 12 A.
Oordeel:
Grotendeels voldaan aan de norm.
Norm 12C: Het AB richt zich in kaderstelling en controle primair op het beoogde
maatschappelijk effect.
Bevinding:
De beleidskaders voor het baggeren en de verantwoordingsinformatie zijn niet
geformuleerd in termen van maatschappelijk effect, anders dan dat het (primair)
bijdraagt aan het programma ‘voldoende water’ via het voldoen aan de legger.
De basis van de legger stamt uit de tijd van de ruilverkavelingen in de vorige eeuw.
Het primaat lag destijds bij de inrichting van het watersysteem op goede en snelle
water aan- en afvoer en de watergangen zijn in hoofdzaak robuust (lees ruim)
aangelegd. Daarna kwam het inzicht dat het watersysteem aan meerdere doelen
moest voldoen en werd ingezet op vernatting en natuur en ecologie. De
klimaatwijzigingen (met als representant het jaar 2016) geven aan dat het
aannemelijk is, dat er steeds meer sprake zal zijn van weerextremen met lange
perioden van droogte enerzijds en extreme piekbuien anderzijds. Dit onderschrijft de
noodzaak van het robuust inrichten van het watersysteem met in acht name van alle
doelstellingen van het watersysteem en het op een juiste wijze afstemmen van het
daarbij passende (groot) onderhoud. Dit geldt overigens niet alleen voor de A(legger)waterlopen, die door het waterschap middels cyclisch groot onderhoud
worden gebaggerd en geherprofileerd, maar ook voor de zogenaamde ‘haarvaten’
van het systeem.
Een integrale visie op het watersysteem, die ook rekening houdt met waterdoelen op
andere gebieden dan voldoende water is onvoldoende uitgewerkt.
Oordeel:
Beperkt voldaan aan de norm.

54

55

Bijlage 3:

Onderzoeksaanpak en betrokkenen

Teamsamenstelling en taakverdeling
Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam. De eindverantwoordelijkheid en
kwaliteitsbewaking voor het uitgevoerde onderzoek berust gedurende het onderzoek bij de
onderzoeksmanager. Hierbij is de volgende rolverdeling afgesproken.
Rol
Onderzoeksmanager
Project(bege)leider

Onderzoeker

Taak
Kwaliteitsbewaking en communicatie richting opdrachtgever
Verzamelen, verkrijgen, vastleggen van gegevens en bewerken van
informatie alsook aansturing werkzaamheden en zorgen voor
communicatie en afstemming met onderzoeksmanager, onderzoeker(s)
en betrokkenen bij het onderzoek
Verzamelen, verkrijgen, vastleggen van gegevens en bewerken van
informatie

Werkwijze
Onderstaand wordt op hoofdlijnen uiteengezet welke stappen en activiteiten zijn uitgevoerd
in dit onderzoek.
Vooronderzoek
In de periode van het vooronderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: het verzamelen
en bestuderen van relevante gegevens, het opzetten van een referentiemodel, het definitief
opstellen van de capaciteitsplanning voor het uitvoeren van het onderzoek en het voorlichten
van de direct betrokkenen.
Een referentiemodel dient om op basis van de verzamelde gegevens vooraf een situatie te
schetsen van de gewenste beheersingsmaatregelen. Dit model is voor de start van het
veldwerk afgestemd met de opdrachtgever. Hierbij is de SOLL-positie in beeld gebracht
ofwel de situatie zoals die op basis van de beschikbare informatie zou moeten zijn
(normenkader).
Veldwerk
Bij het veldwerk is het onderzoek uitgevoerd, waarbij gegevens zijn verzameld op basis van
de IST-positie ofwel de werkelijkheid.
Middels een onderzoekbrief heeft de rekenkamercommissie het Dagelijks Bestuur in kennis
gesteld van het onderzoek. De secretaris-directeur heeft op verzoek van de
rekenkamercommissie een ambtelijk contactpersoon voor het onderzoek aangewezen.
Vervolgens zijn de betrokkenen, zoals vastgesteld in het onderzoeksplan, geïnformeerd over
het onderzoek en zijn interviews met hen afgenomen.
Daarnaast is er dossieronderzoek verricht. Hiervoor zijn onder andere beleidsstukken,
planning- en control documenten, projectdocumenten en overlegverslagen opgevraagd en
onderzocht en is daar waar nodig bij medewerkers navraag gedaan. Allen hebben hun
medewerking verleend aan het onderzoek.
Rapportage
Na afronding van het veldonderzoek is een eerste conceptonderzoeksrapport opgesteld.
Na behandeling hiervan in de rekenkamercommissie is het conceptrapport voorgelegd aan
de betrokkenen met het verzoek het rapport te controleren op feitelijke onjuistheden en
onvolledigheden. Na deze consultatieronde is door de secretaris van de
rekenkamercommissie in samenspraak met de voorzitter een definitief rapport opgesteld
waarin de gesignaleerde onvolkomenheden zijn hersteld. Dit rapport is voorgelegd aan het
Dagelijks Bestuur met het verzoek om een schriftelijke zienswijze op het rapport te leveren.
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De zienswijze van het Dagelijks Bestuur wordt, met een nawoord van de
rekenkamercommissie, integraal opgenomen in het rapport.
De definitieve versie van het rapport wordt ter behandeling aangeboden aan het Algemeen
Bestuur van het waterschap.

Betrokkenen bij het onderzoek
Functie / rol

Afdeling

Technisch adviseur waterbodem
Adviseur beheerregister
Medewerker Beheer en Onderhoud
Adviseur Planvorming
Programmasecretaris / aanspreekpunt legger
Technisch Adviseur ecologie
Medewerker waterbeheer
Hydroloog
Senior Beleidsadviseur
Afdelingshoofd / aandachtsgebied baggeren
DB-lid / portefeuillehouder
Directeur / aandachtsgebied watersysteem
Adviseur planvorming / trekker baggeren
Beleidsadviseur
Bedrijfskundige watersysteem
Bedrijfsleider
Jurist
Gebiedsbeheerder
Gebiedsbeheerder
Adviseur Beheerregister
2 aannemers / ‘kraanmachinist’

Onderzoek & Monitoring
Onderzoek & Monitoring
District Raam (voorheen Boven Aa)
Integraal Beleid
Integraal Beleid
Onderzoek & Monitoring
District Hertogswetering
Onderzoek & Monitoring
Integraal Beleid
District Hertogswetering
Dagelijks Bestuur
Directie
Integraal Beleid
Integraal Beleid
Integraal Beleid
District Beneden Aa
Concernstaf
District Beneden Aa
District Raam
Onderzoek & Monitoring
District Beneden Aa / Raam
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Bijlage 4:

Percentage op orde (januari 2017)
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Bijlage 5:

Jaar van inmeten (ten behoeve van beheerregister)
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Bijlage 6:

A-watergangen met en zonder ingreepmaat
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Bijlage 7:

WBP kaart knelpunten wateroverlast 2016 – 2021 (status medio 2016)

In onderstaand figuur is op de kaart met wateropgave wateroverlast uit het WBP 2016-2021 de stand van zaken per medio 2016 weergegeven. Nieuwe knelpunten zijn met een gele ster weergegeven. Knelpunten die
zijn afgevallen zijn weergegeven met een rood kruis, knelpunten die gereed zijn met een groene krul en knelpunten die onderhanden zijn met een blauw uitroepteken.
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Bijlage 8:

Uitgangspunten waterbodembeleid

In het Algemeen Bestuur van 18 november 2016 zijn de uitgangspunten waterbodembeleid
vastgesteld, waarmee het in 2007 vastgestelde beleid voor groot onderhoud (beleidsnota
baggeren en herprofileren) is geactualiseerd. Het beleid is in nauwe samenwerking met
waterschappen De Dommel en Brabantse Delta tot stand gekomen. Onderstaand worden
hieruit enkele beleidsuitgangspunten, waarbij een link wordt gelegd met kosten en/of effect
van baggeren, vermeld:
1. Via planmatig groot onderhoud worden waterlopen op leggerafmetingen gehouden. Eventuele achterstanden in
groot onderhoud worden aangepakt.
Het waterschap is verplicht om de waterlopen op de afmetingen te houden zoals deze in de legger zijn
vastgelegd. Dit doet het waterschap door middel van groot (bagger)onderhoud. Hiermee is de noodzakelijke aanen afvoercapaciteit gegarandeerd.
2. Groot (bagger)onderhoud wordt duurzaam uitgevoerd, waarbij vrijkomende verspreidbare baggerspecie zoveel
mogelijk op het aangrenzend perceel wordt afgezet
Het initiatief om te baggeren is in beginsel duurzaam omdat dit bijdraagt aan het beperken van wateroverlast en
het in standhouden of verbeteren van waterkwaliteit in de stad en in het landelijk gebied.
Bij de uitvoering van baggerwerken wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise van uitvoerende partijen,
binnen te stellen kaders ter bescherming van de omgeving en beperking van energieverbruik en CO2-uitstoot van
het baggermaterieel. Baggerspecie met de kwaliteit ‘verspreidbaar’ wordt zoveel als mogelijk op aangrenzende
percelen verspreid. Naast het kostenvoordeel in de uitvoeringsfase komt verspreiden ten goede aan diverse
duurzaamheidsdoelstellingen zoals het benutten van baggerspecie als secundaire minerale grond- en bouwstof,
het sluiten van stofkringlopen en het minimaliseren van grondverzet, waardoor minder energie wordt verbruikt en
CO2 wordt geproduceerd. Indien verspreiden op aangrenzend perceel niet mogelijk is, wordt een voorkeursladder
voor verwerking gehanteerd, waarbij hergebruik (eventueel na bewerking) in eigen projecten, in of buiten het
werkgebied de voorkeur geniet boven storten. In de uitvoering van baggerwerken wordt zoveel als mogelijk
aangesloten bij andere projecten (‘werk met werk maken’/ ‘cradle to cradle’).
3. De uitgangspunten voor baggeronderhoud zijn voor landelijk en stedelijk gebied in beginsel gelijk. Bij het
afzetten van verspreidbare specie worden (tuin)percelen van particulieren ontzien. De afzet van niet
verspreidbare specie is voor rekening van de vervuiler.
In verantwoordelijkheden, kosten en vergoedingen met betrekking tot het baggeronderhoud van A-wateren wordt
in beginsel geen onderscheid gemaakt in het landelijk en stedelijk gebied.
Baggerspecie met de kwaliteitsaanduiding ‘verspreidbaar’ kan op aangrenzende percelen worden afgezet. Indien
de specie op een perceel van een gemeente of waterschap kan worden afgezet, worden (tuin)percelen van
particulieren in stedelijk gebied ontzien voor het ontvangen van specie. Indien binnen stedelijk gebied
aanliggende (tuin)percelen alleen in particulier eigendom zijn, wordt de ontvangstplicht overgenomen door het
publieke lichaam, veelal de gemeente.
Indien de vrijkomende baggerspecie de kwaliteitsaanduiding ‘niet-verspreidbaar’ heeft, dan worden de
verwerkingskosten toebedeeld op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Indien een veroorzaker is aan te
spreken (puntbronnen) worden de kosten gedragen door deze veroorzaker. Is deze niet te onderscheiden (diffuse
belasting) dan neem het waterschap deze kosten op zich.
4. Voor verontreinigde waterbodems, veroorzaakt door natuurlijk verhoogde concentraties aan metalen in het
grondwater, worden geen specifieke maatregelen in de waterbodem getroffen.
In verschillende gebieden in Noord-Brabant komen regionaal verhoogde natuurlijke verontreinigingen voor in het
grondwater- en oppervlaktewatersysteem (nikkel en arseen) die ook de waterbodemkwaliteit negatief
beïnvloeden. Het is niet efficiënt en doelmatig om specifieke maatregelen in de waterbodem te nemen, omdat dit
nagenoeg geen effect heeft op de waterkwaliteit en ecologie.
5. Het herprofileren van watergangen met sediment en grond uit de oeverzone is toegestaan
zonder waterbodemkwaliteitsonderzoek en projectplan (Waterwet)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat oevers van watergangen inzakken die vervolgens hersteld moeten
worden om weer te kunnen voldoen aan de leggerafmetingen. Omdat bij herprofileren feitelijk de oorspronkelijke
situatie wordt hersteld, vinden de waterschappen het verantwoord om sediment en grond die vanuit de watergang
ontgraven wordt zonder waterbodemkwaliteitsonderzoek en zonder projectplan (Waterwet) terug te plaatsen in
het oevertalud.
6. Voor het operationele waterbodembeheer zijn enkele beleidskeuzes gemaakt:
a. De Brabantse waterschappen hebben geen behoefte aan eigen doorgangdepots.
Omdat zoveel mogelijk baggerspecie op de kant wordt verwerkt en gelet op de aanwezige afzetmogelijkheden
in het beheergebied is het niet efficiënt om als waterschappen vaste baggerdepots in te richten en te beheren.

Bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden kan het in bepaalde situaties wel zinvol zijn om tijdelijke,
projectgebonden baggerspeciedepots in te richten.
b. Sedimentatie en erosie zijn waardevolle natuurlijke processen
Voor natuurlijke watergangen kan gekozen worden om met meanderzone te werken in plaats van vaste
leggerafmetingen. In dat geval is er meer ruimte voor natuurlijke processen zoals sedimentatie en erosie. Dit
draagt bij aan de ecologische diversiteit. Groot (bagger)onderhoud wordt uitgevoerd zodra de noodzakelijke
aan- en afvoercapaciteit in het gedrang komt.
c. Bij nieuwe waterbergingslocatie worden geen maatregelen getroffen om mogelijke kwalitatieve effecten van
achterblijvend sediment op overstroomde percelen te mitigeren
Achterblijvend sediment in nieuwe (gestuurde) waterbergingslocaties die laag frequent worden ingezet zal
geen nadelige effect hebben op de bodemkwaliteit, vaak dragen andere bronnen meer bij in de
bodembelasting. Er ontstaan geen bedreigingen van landbouwkundige functies. Natuurwaarden kunnen door
aanrijking met eutroof slib veranderen, met locatiespecifiek beheer kan een gedragen oplossing gevonden
worden. De schaderegeling van het waterschap is dan ook niet van toepassing.
d. Zandvangen met een duidelijke functie worden gehandhaafd. Zandvangen zonder functie voor beheer en
onderhoud kunnen worden opgeheven.
Het afvangen van sediment met zandvangen kan voordelen opleveren in het watersysteembeheer, doordat er
minder frequent groot (bagger)onderhoud hoeft plaats te vinden op benedenstrooms gelegen kwetsbare of
moeilijk bereikbare trajecten. Het nadeel is dat zandvangen een onnatuurlijk stroomprofiel hebben. Zandvangen
zonder functie voor beheer en onderhoud kunnen daarom worden opgeheven door deze niet meer te legen of het
profiel te verkleinen zodat deze aansluit bij het leggerprofiel van de watergang.
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Bijlage 9:

Bevindingen bedrijfsvergelijking Baggeren
2015

Onderwerp

Bevinding

kans

In hoeverre zijn we
op orde

De definitie van ‘op orde zijn met baggeren’ wordt
door waterschappen verschillend geïnterpreteerd.
Voor sommige waterschappen is het functionele
aspect leidend (kan een watergang haar functie
vervullen?), terwijl andere waterschappen de vraag
puur vanuit wettelijk oogpunt interpreteren en de
leggerprofielen als norm hanteren. En wanneer
ecologische doelen prioriteit hebben, gelden weer
andere criteria. De huidige verhouding tussen
kwantiteit/kwaliteit wordt door de waterschappen
ingeschat op 90/10. Met name door de theoretische
benadering bestaan er baggerachterstanden, maar
waterschappen beschouwen dat vaak niet als
probleem, omdat een watergang voldoet qua functie.
De twijfels rondom de leggermaat als juridisch
instrument nemen toe. Waterschappen pleiten voor
een systeembenadering, waarin kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten beter op elkaar zijn afgestemd.
Oftewel een integrale legger met een risicogestuurde
component. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de
praktijk: de geleidelijke verschuiving naar risicogericht
baggeren.
Het is niet meer per definitie zo dat de Legger het
ingrijpmoment bepaalt. Bovendien wordt de
leggermaat niet door alle waterschappen op dezelfde
manier geïnterpreteerd. Sommige waterschappen
beschouwen de leggermaat als bovengrens, andere
hanteren een beheermarge van 30 cm.
Er zijn ook waterschappen die andere uitgangspunten
voor het baggerprogramma hanteren. Genoemd zijn:
een vaste cyclus van zeven, tien of vijftien jaar, de
verhouding tussen waterkolom en baggerlaag,
financieel gestuurd, en risicogestuurd baggeren.
Enkele waterschappen geven aan dat “de Legger
geen ‘bijbel’ is, maar een theoretisch vertrekpunt.”
Enkele waterschappen vergelijken de Legger met
“een knellend keurslijf dat niet strookt met de praktijk”.
Feit is dat ieder waterschap anders met de Legger
omgaat en maatwerk toepast op basis van eigen
ervaringen en afwegingen. Soms wordt besloten om
niet te baggeren terwijl dat planning technisch wel
was voorzien, omdat na toetsing op functies blijkt dat
een waterloop nog uitstekend voldoet. Ook ruimtelijke
ontwikkelingen of kostenoverwegingen kunnen een
rol spelen.

Onderzoeken met
elkaar welke waarde de
legger heeft in het
beheer van het
watersysteem.

Als het gaat om de kosten per km waterloop (in
onderhoud), zien we grote verschillen tussen de
waterschappen. Deze verschillen zijn grotendeels
terug te voeren op het onderscheid tussen landelijk
en stedelijk gebied. Baggeren in stedelijk gebied is
aanmerkelijk duurder dan baggeren in landelijk
gebied. Ook de breedte van de waterlopen speelt een
rol, wordt meermaals vastgesteld.
Conclusie:
1. Voor toekomstige bedrijfsvergelijking ook
onderscheid maken tussen brede en minder

Voorafgaand aan een
nieuwe
bedrijfsvergelijking
eenduidige kostenkengetallen (prestatieindicatoren) definiëren,
zodat waterschappen ze
uniform kunnen
invoeren. Gedacht
wordt aan een termijn
van twee jaar.

Het ingrijpmoment

Kosten

Scherper stellen van de
definitie van ‘wanneer is
het baggeren op orde’
en aangeven welke
prestatie indicatoren
hierbij horen.

Nadere discussie /
onderzoek over de
leggermaat
Baggercyclus
afhankelijk maken van
de aanwas per
waterloop. Tussentijds
peilen en daarop de
onderhoudscyclus
aanpassen kan
kostenbesparend zijn.
Planning baseren op
doelen en functies per
waterloop. Risicogestuurde
systeembenadering in
de vorm van
assetmanagement.
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brede waterlopen (≤ 6 meter en > 6 meter).
De grote verschillen in kosten per km tussen de
waterschappen worden ook veroorzaakt door:
•
Er wordt verschillend met de kosten en
toerekening omgegaan. Wat wordt tot kosten
voor baggeren gerekend en wat niet? Hoe zit
het bijvoorbeeld met de afzet van bagger?
•
Het grote aantal variabelen dat de kosten
bepaalt. Naast het karakter van het gebied
(landelijk/stedelijk) en de breedte van
waterlopen, zijn dit onder meer: grondslag,
verspreidbaar/niet-verspreidbaar,
moeilijkheidsgraad (bereikbaarheid),
transportafstand, de mate van
verontreiniging van de grond, de ligging ten
opzichte van de zeespiegel, vlak of hellend
gebied.
Waterschap Vechtstromen onderscheidt op
deze manier twaalf variabelen die bepalend
zijn voor de kosten. Uitschieters in deze
eenheden kunnen de kosten flink opdrijven.
3 Willen we de kosten echt goed vergelijken, dan
moet eerst het gewenste detailniveau worden
bepaald. Ook is het raadzaam om het effect van
eventuele nieuwe wetgeving tijdig in kaart te
brengen.
Baggerprocessen kunnen om diverse redenen
verschillen per waterschap. Waterschappen hanteren
stuurparameters voor zowel proceskwaliteit als
kwantiteit. Tijd en geld zijn daarbij de belangrijkste.
Op het gebied van proceskwaliteit is er echter nog
weinig geregeld of vastgelegd; hierin valt nog een
slag te maken.
Het hanteren van een duidelijk beschreven
baggerproces (of zoals sommige waterschappen het
noemen: continue baggercyclus of baggerprotocol)
heeft meerdere voordelen: het is een basis voor
efficiencyverbetering, het faciliteert uniformiteit en het
helpt bij het creëren van begrip en draagvlak bij het
bestuur. Vooral voortdurende verbetering is
belangrijk. “Een proces beschrijven is mooi, maar het
wordt pas interessant als je er stuurparameters aan
toevoegt en verbeteringen doorvoert.” De PDCAcyclus is een middel voor continue evaluatie en
verbetering.
De veronderstelling vooraf was dat er een causaal
verband bestaat tussen het aantal contactmomenten
en het aantal klachten. Met andere woorden, als je
vooraf goed communiceert over
baggerwerkzaamheden, leidt dat tot minder klachten.
Hoewel er absoluut voorbeelden zijn die stroken met
deze aanname, is het niet zo dat de uitkomsten van
de enquête hét bewijs leveren voor dit verband. Dit
heeft mogelijk ook te maken met onduidelijkheid over
de definitie van het begrip klacht/melding. Een andere
aanname was dat er een verschil zou bestaan tussen
het aantal klachten uit landelijk gebied en stedelijk
gebied. Ook hiervoor levert de enquête geen hard
bewijs.
Vastgesteld wordt dat de registratie en opvolging van
contactmomenten en klachten niet altijd sluitend is. Bij
sommige waterschappen is het bijvoorbeeld
gebruikelijk dat aangelanden 06-nummers van
medewerkers van het waterschap krijgen. Klachten
die via die weg binnenkomen, worden niet
geregistreerd. Ook zijn er waterschappen die het
volledige omgevingsmanagement, en daarmee ook
2.

Het baggerproces

Klachten en
meldingen

Uniforme proces- en
prestatie-indicatoren
ontwikkelen om
makkelijker met elkaar
te kunnen vergelijken en
te leren van elkaar.
Het ‘rond maken’ van de
PDCA-cyclus door
evalueren en
verbeteren.

Waterschappen kunnen
van elkaar leren op het
gebied van het
voorkomen van
klachten. Daarvoor is
het belangrijk om helder
te definiëren wanneer
een melding een klacht
is en omgekeerd.
Integreer het
omgevingsmanagement
in het baggerproces om
klachten te voorkomen.
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de klachtenafhandeling en -registratie, bij de
aannemer onderbrengen.
Volgens een aantal waterschappen kan het aantal
klachten naar beneden worden gebracht als bij
aanbesteding gebruik wordt gemaakt van EMVIcriteria. Er zijn ook mogelijkheden voor onderhands
aanbesteden en dat biedt meer kansen voor gunning
aan lokale partijen. Het beeld bestaat dat zij
omzichtiger te werk gaan, vanwege lokale
betrokkenheid en het feit dat de ingelanden ook hún
klanten zijn. Dit leidt tot minder klachten.
De aanwezigen stellen dat het belangrijk is om per
project zorgvuldig in kaart te brengen wie de
stakeholders zijn en daar de communicatie goed op af
te stemmen. Het maken van een risicoanalyse vooraf
is aan te bevelen. Dat is van belang omdat enkele
aanwezigen te maken hebben met agressief gedrag.

Kosten bemonstering

Conclusie: Waterschappen gaan te verschillend om
met het registeren van klachten en meldingen om er
duidelijke conclusies aan te kunnen verbinden.
Bij sommige waterschappen verschillen de kosten per
bemonsterde km sterk van de kosten per uitgevoerde
km.
Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat er veel
kilometers onderzocht zijn, maar de daadwerkelijke
baggerwerkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Een
andere oorzaak is dat niet alle waterschappen kiezen
voor hetzelfde ‘pakket’: het aantal stoffen waarop
wordt bemonsterd bepaalt mede de kosten van het
bemonsteren. Verschillen tussen de waterschappen
onderling kunnen ook nog andere oorzaken hebben.
Een ervan is – zoals eerder aangegeven – dat niet
altijd duidelijk is wat wel en niet onder kosten valt.

Bemonsteringsstrategie
en analysepakket tegen
het licht houden en
kijken waar het anders
kan.
Het kan voor
waterschappen zinvol
zijn om met het eigen
lab in gesprek te gaan
over de kosten.

Wat betreft de waterbodemkwaliteitskaart (WBKK):
het lijkt erop dat de keuze hiervoor leidt tot lagere
kosten voor bemonstering. Maar het zijn vooral de
gebiedskenmerken die de meerwaarde van de WBKK
bepalen. Belangrijk hierbij zijn onder meer de omvang
van de baggeraanwas en de invloed van buitenaf die
de waterafvoer bepalen. Daarnaast speelt de
baggerfrequentie een belangrijke rol. Als de
baggercyclus vijf jaar of langer omvat, is de
toegevoegde waarde van de WBKK minder
aangezien deze maar vijf jaar geldig is. Na vijf jaar is
een beperkt actualisatie-onderzoek nodig. Door de
stroomsnelheid kan verontreinigde bagger zich sneller
verplaatsen in vrij afstromende gebieden, waardoor
de WBKK minder waarde heeft. Op basis hiervan kan
de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de
WBKK gemiddeld genomen meer toegevoegde
waarde heeft voor de laaggelegen delen van
Nederland dan voor de hooggelegen delen.

Vergoedingen

Aanvullende opmerkingen:
•
De prijzen van het eigen (verplichte) lab zijn
vanwege de kostenopbouw lang niet altijd
marktconform.
•
Bij relatief kleine baggeropgaven zijn de
voorbereidingskosten in verhouding veel hoger
dan bij relatief grote baggeropgaven.
Onder vergoedingen wordt verstaan: de
tegemoetkoming voor gewasschade en
verwerkingskosten (egaliseren, inzaaien, etc.). De
landelijke standaard voor vergoedingen is de LTOGasunieregeling, maar waterschappen geven hier op

Kijken naar de
wenselijkheid om tot
een landelijke
standaardisatie van
vergoedingen te komen.
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hun eigen manier invulling aan. Dit leidt tot behoorlijke
verschillen in de uitgekeerde vergoedingen. Sommige
waterschappen werken niet of nauwelijks met
vergoedingen (bijvoorbeeld alleen bij onevenredige
schade waardoor een perceel onbruikbaar wordt; de
aangelande heeft nu eenmaal een wettelijke
ontvangstplicht), andere vergoeden een vast bedrag
per m3/strekkende meter, en weer andere leggen de
uitkering van vergoedingen bij de aannemer neer. Er
zijn ook waterschappen die alleen vergoedingen
uitkeren aan de aangelanden; niet aan
overheidsinstanties. Soms worden vergoedingen
gebruikt om afzet te verschuiven, met
kostenbesparing als gevolg. Het komt ook voor dat
aangelanden de keus krijgen tussen vergoeding of
verspreiding van bagger.
Ook bestuurlijke keuzes zijn van invloed op de manier
waarop er met vergoedingen wordt omgegaan.

Baggercyclus

Contractvormen

Conclusie: De verschillen zijn groot en sterk
beïnvloed door bestuurlijke keuzes.
Er wordt weinig onderscheid gemaakt in baggercyclus
per grondsoort. Wel zijn er duidelijke verschillen
tussen landelijk en stedelijk gebied; in stedelijk gebied
is de gemiddelde cyclus langer. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen. Het systeem in
stedelijk gebied is vaak overgedimensioneerd,
waardoor de druk om te baggeren hier lager is. Ook
de gemeentelijke financiering in stedelijk gebied
speelt mee, net zoals de depotmogelijkheden. Een
ander punt is efficiency. In landelijk gebied is het
makkelijker om regelmatig een hoeveelheid bagger
op het land te zetten, terwijl het in stedelijk gebied
juist efficiënter is om meer te baggeren in langere
cycli.
Er zijn waterschappen die de baggerwerkzaamheden
op basis van een baggerplan bij de gemeente
onderbrengen en hiervoor een vergoeding betalen.
Dit is gunstig vanwege het btw-effect.
Conclusie: Alles baggeren volgens de vaste
baggercyclus behoort volgens diverse waterschappen
tot het verleden.
RAW-contracten hebben nog steeds de overhand. De
hoge mate van grip wordt als voordeel genoemd.
Maar er kleven ook nadelen aan, zo stellen enkele
waterschappen: “Grote aannemers gaan altijd op
zoek naar de zaken die er niet in staan, waardoor je
altijd te maken krijgt met meerwerk.” Bij het gebruik
van EMVI-criteria speelt dit minder doordat je met de
aannemer in gesprek gaat over de manier waarop het
werk wordt uitgevoerd.
Bij UAV-gc contracten heeft het waterschap in
principe geen toezicht. Een waterschap dat ervaring
heeft met UAV-gc is Rijnland. Hier zijn vier UAV-gccontracten voor kleinschalig baggeren uitgevoerd en
geëvalueerd. Naast een aantal positieve ervaringen
zijn er ook heel wat minder goede ervaringen
opgedaan.

Risico gestuurd
baggeren zou kosten
kunnen besparen

Identificeren van de
criteria om te kiezen
voor een bepaalde
contractvorm.

Conclusie: Waterschappen gaan op verschillende
manieren om met contractvormen.
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Bijlage 10:
AB
A-waterloop

B-waterloop

CGO
DB
DT
ESF
EMVI
EVZ
IGP
GGOR
GEOWEB
GIS
GISRatio
intrAaMaas
IST
KRW
LTO
MaaiBOS
MER
MT
MTR
NBW
NBW-norm
O&M
O&R
PHO
P&C

PDCA
PKV
PMWP
RAW
RKC
SOLL
STOWA
SUBBIED
TMX
UAV-gc
UvW

Lijst van afkortingen
Algemeen Bestuur
Oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende aan- en/of afvoer van
meer dan 30 liter per seconde. Het waterschap is hier in principe de
onderhoudsplichtige
Oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende aan- en/of afvoer van
minder dan 30 en meer dan 10 liter per seconde. De aangelande is hierbij
de onderhoudsplichtige
Cyclisch groot onderhoud
Dagelijks Bestuur
Directieteam
Ecologische Sleutel Factoren
Economisch meest voordelige inschrijving
Ecologische Verbindingszone
Integraal gebiedsproject
Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
Raadpleegapplicatie waarmee gegevens uit meerdere databronnen met
elkaar worden gecombineerd
Geografisch Informatie Systeem
Een geautomatiseerd onderhoudsbegrotingsmodel binnen een GISomgeving (Geografisch informatiesysteem).
Intranetsite van waterschap Aa en Maas
De toestand zoals deze wordt aangetroffen: de huidige situatie
Kaderrichtlijn Water
Land- en Tuinbouw Organisatie
Maai Beslissing Ondersteunend Systeem
Milieu Effect Rapportage
Managementteam
MidTerm Review
Nationaal Bestuursakkoord Water
Normering wateroverlast
Afdeling Onderzoek en Monitoring
Afdeling Ontwerp en Realisatie
Portefeuillehouder overleg
Planning & Control: De Engelse benaming voor coördinatie en afstemming.
Een heldere planning & control functie biedt op alle niveaus binnen de
organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan
de (financiële) processen binnen een organisatie (beheersbare
bedrijfsvoering)
Plan Do Check Act (Demingcirkel)
Prijs kwaliteit verhouding
Provinciaal Milieu- en WaterPlan
Regeling Aanbesteding Werken
Rekenkamercommissie waterschap Aa en Maas
De toestand zoals deze volgens de norm zou moeten zijn
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
Translation Memory eXchange (voor op afstand beheren van technische
installaties)
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde
Contractvormen
Unie van Waterschappen
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WBKK
WBP
WSA

Waterbodemkwaliteitskaart
Waterbeheerplan
Watersysteemanalyse
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Bijlage 11:

Bronnen

Extern
Wet en regelgeving
 Waterwet, Besluit lozen buiteninrichtingen
 Waterschapswet
 Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Afvalstoffen, Besluit melden afvalstoffen
 Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet
 Wet milieubeheer, Wet Bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Regeling
bodemkwaliteit
 Wabo
 Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
 Nationaal Waterplan 2009-2015
 Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel
 Provinciaal Waterplan 2010-2015, Provincie Noord-Brabant
 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, Provincie Noord-Brabant
 Verordening Water Provincie Noord-Brabant
Overige externe bronnen
 Rekenkamerrapport AGV
 Rekenkamerrapport HHNK
 Bedrijfsvergelijking Baggeren 2015
 Bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel en waterschapspeil 2016
 Kenniscentrum waterbodem (www.kcwaterbodem.nl)
 SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) / baggernet (diverse
presentaties en verslagen van themabijeenkomsten)
Intern
Beleidsdocumenten en (overige) bestuurlijke documenten
 Waterbeheerplan (WBP) waterschap Aa en Maas 2010-2015
 Waterbeheerplan (WBP) waterschap Aa en Maas 2016-2021
 Bestuursakkoord 2015-2019
 Beleidsnota baggeren en herprofileren, AB 23 maart 2007
 Beleidsuitgangspunten legger oppervlaktewateren, AB 1 oktober 2010
 Memorie van antwoord, n.a.v. de behandeling van de uitgangspunten legger in de
commissie Watersysteembeheer d.d. 2 september 2010
 Legger (Hertogswetering (DB 28 februari 2012), Raam (DB 6 november 2012), Beneden
Aa (DB 4 december 2012), Boven Aa (19 februari 2013)
 Motie Temporiseren project Baggeren – restopgave, AB 15 november 2013
 Kredietaanvraag € 3 mln. wegwerken achterstanden groot onderhoud, AB 11 april 2014
 Kredietaanvraag € 4 mln. project wegwerken achterstanden CGO 2017-2019, AB 8 april
2016
 (Programma) begrotingen en jaarverslagen/jaarrekeningen 2010-2016
 Uitgangspunten waterbodembeleid, AB 18 november 2016
Memo’s en interne documenten
 Document ‘Evaluatie Waterbeheerplan’ 2014
 Beheerplan watersysteem 2016
 Meerjarenprogramma Baggeren 2016-2021
 Nota peilbeheer in vrij afwaterend gebied 2015
 Voortgangsrapportage Watersysteem Aa en Maas, 30 januari 2017
 Analyse kengetallen baggeren 2012
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Diverse aanbestedingsdocumenten Onderhoud watergangen 2017-2019
Memo ‘tijdlijn financiën CGO’ 16 februari 2017
Presentatie Cyclisch Groot Onderhoud 2016 t/m 2021 commissie watersysteem 17 maart
2016
Presentatie 2e Uitvoeringsprogramma wateroverlast, commissie Watersysteembeheer 24
november 2016
Memo ‘concept-klussenlijst legger-werkzaamheden’
Watersysteemanalyse Beneden Aa van Gemert tot ’s-Hertogenbosch, 22 augustus 2016
Watersysteemanalyse Raamvallei 2016, concept versie 8.0
Waterbodemkwaliteitskaart
Procesbeschrijvingen ‘instandhouden watersysteem’ en ‘baggeren’.
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