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Inleiding

1.1
Aanleiding
In brede kring is duidelijk geworden dat water een belangrijke rol speelt in onze leefomgeving.
Het goed functioneren van het watersysteem en de waterketen is van groot belang om veilig te
kunnen wonen, werken en recreëren. Water staat niet op zichzelf, water vraagt ruimte en stelt
eisen aan het ruimtegebruik. Bovendien vragen klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing een extra inspanning wat ook wordt onderstreept in het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en het Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW) zijn afspraken vastgelegd, waaronder ook het voornemen om een
waterplan op te stellen waarin integraal en samenhangend beleid ten aanzien van water in samenhang met de ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt.
Daarnaast is er een groeiende behoefte aan een betere samenwerking op het gebied van water
tussen enerzijds de gemeente en het waterschap en anderzijds tussen de afdelingen binnen de
gemeentelijke organisatie. Door verbreding van taken zal waterbeheer de komende jaren een
nog grotere rol gaan spelen binnen de gemeentelijke organisatie. Naast de genoemde veranderingen in het klimaat zijn ook de verdergaande druk op de ruimtelijke ordening en de veranderende regelgeving een extra aanleiding om goed inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige
wateropgaven, die moeten worden uitgewerkt in integraal en samenhangend waterbeleid.
1.2
Doel Waterplan
Gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland hebben daarom het initiatief genomen tot
het opstellen van een waterplan. Partijen streven hiermee naar een gezond, veerkrachtig en
goed functionerend watersysteem en waterketen in samenhang met de ruimtelijke inrichting.
Binnen het waterplan wordt het beleidskader geschetst en worden concrete maatregelen voor
het watersysteem uitgewerkt. Naast het waterplan wordt parallel een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld waarin de maatregelen voor de riolering (waterketen) worden uitgewerkt.
Met het opstellen van een waterplan wordt inzicht gegeven in de relevante wateropgaven voor
de gemeente Overbetuwe, zoals:
• wateroverlast, het zoeken van oplossingen om wateroverlast tegen te gaan;
• waterkwaliteit, het onderzoeken van mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit;
• grondwater, het inventariseren van grondwateroverlast;
• beleving van water, burgers betrekken bij water;
• afspraken en taken van waterschap en gemeente.
1.3
Status van het waterplan
Een Waterplan is een integrale planvorm. Het richt zich op water in de breedste zin van het
woord. Het is daarmee belangrijk bij de afweging van bijvoorbeeld ruimtelijke plannen (onder
andere bestemmingsplannen).
Een Waterplan is een facultatieve planvorm en niet wettelijk verplicht. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is door gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk afgesproken dat gemeenten een waterplan dienen op te stellen als er een aanleiding voor is, zoals problemen in de vorm van wateroverlast.
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Onderdelen van het Waterplan krijgen ook doorwerking in andere aan water gerelateerde plannen zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), het waterbeheersplan en het milieuprogramma. Om onderling afspraken goed vast te leggen, wordt het Waterplan Overbetuwe ook bestuurlijk vastgesteld.
1.4
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het kader voor het waterplan beschreven waaronder het beleidskader en
de belangrijkste daaruit voortvloeiende beleidsprincipes. De thema’s die binnen dit waterplan
houvast bieden worden tevens toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de streefbeelden en de visie
beschreven waarna de analyse van het watersysteem in hoofdstuk 4 wordt toegelicht. Vervolgens wordt de samenwerking tussen gemeente en waterschap in hoofdstuk 5 beschreven. Tot
slot wordt in hoofdstuk 6 het uitvoeringsprogramma aangegeven waarin de maatregelen en de
kosten zijn aangegeven.

Wonen aan het water, Heteren
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2

Watersysteem en beleidskader

2.1
Begrenzing gebied
Het Waterplan Overbetuwe richt zich op de gemeente Overbetuwe. Hierbij ligt de nadruk op de
bebouwde omgeving van de kernen: Elst, Heteren, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout, Driel, Andelst, Zetten, Hemmen, Randwijk en Indoornik. Ondanks de focus op het stedelijk gebied wordt
de samenhang tussen stedelijk en landelijk gebied daarbij wel vastgehouden. Water laat zich
immers niet leiden door de grens tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Dit is bijvoorbeeld het
geval op het moment dat er gezocht wordt naar bergingsruimte voor piekafvoeren van water uit
de kernen. De buitendijkse gebieden zijn binnen het kader van het Waterplan buiten beschouwing gelaten.
Binnen het bebouwd gebied van de gemeente Overbetuwe is circa 58,7 km watergang aanwezig. Circa 18,8 km (2002) watergang is in beheer van de gemeente. Waterschap Rivierenland
onderhoud circa 17,8 km (2002) watergang. Het resterende circa 22,1 km is in onderhoud bij
derden.
Figuur 2-1 Overzichtskaart gemeente Overbetuwe

2.2
Water in de gemeente Overbetuwe
De gemeente Overbetuwe ligt in het (KRW) stroomgebied Betuwe. Dit stroomgebied is een karakteristiek rivierenlandschap tussen de Rijn en de Waal. Het waterschap onderscheid hierin
twee deelstroomgebieden namelijk. De Over-Betuwe (gemeenten Overbetuwe en Lingewaard
en deels Arnhem en Nijmegen) en de Neder-Betuwe (gemeente Neder-Betuwe, Tiel en Buren)
met centraal daar doorheen de rivier De Linge.
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De naam Over-Betuwe geeft al aan dat het gebied wat hoger ligt (Wat betreft het maaiveld,
maar ook hoger en oostelijker in het stroomgebied) in vergelijking tot de Neder-Betuwe. In figuur 2-2 is het maaiveldverloop weergegeven.
Figuur 2-2 Maaiveldverloop gemeente Overbetuwe (rood = hoog, blauw = laag)

De maaiveldhoogte loopt, net als in de rest van het riviergebied, af in westelijke richting. Centraal in het gebied liggen de lagere komgronden, waar ook overwegend zware klei voorkomt.
Deze gronden zijn minder geschikt voor bebouwing. De hogere gronden in het oostelijke deel
van de Betuwe bestaan uit een relatief dunne kleiige deklaag met zandig materiaal daaronder.
De deklaag wordt vaak doorsneden door zandopduikingen, waardoor er een vrij direct contact is
met de onderliggende watervoerende laag. De ligging van het gebied tussen de rivieren en de
grofzandige bodem maakt het gebied gevoelig voor beïnvloeding door rivierwaterstanden. Dit
resulteert in kwel in perioden met hoge rivierwaterstanden en wegzijging bij lage rivierwaterstanden in de zomerperiode. Waterpeilen kunnen door deze afhankelijkheid vooral in droge perioden niet altijd worden gehandhaafd. Ondanks het feit dat er aanvoer plaatsvindt vanuit het
Pannerdensch kanaal, is peilhandhaving in de zomer moeizaam als gevolg van wegzijging.
De dorpskern Elst, gelegen in het oosten van de gemeente, heeft een maximaal maaiveldniveau van ongeveer 9 m + NAP. Deze hoogte is een restant van een oude rivierafzetting. Aan de
zowel de zijde van de rivier de Waal als de Neder-Rijn loopt het maaiveld weer op. Daarnaast
loopt door het gebied een oude stroomrug van Elst via Valburg, Andelst, Zetten naar Hemmen
waardoor gebied tussen de hoogte bij de Neder-Rijn en de stroomrug een kom vormt die afloopt
naar het westen. Aan de westzijde van de van de gemeente, ten westen van Zetten en Hemmen, loopt het maaiveld af naar ongeveer 6 m + NAP. De bodemopbouw is weergegeven in
figuur 2-3.
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Figuur 2-3 Bodemopbouw

Stromingsrichting
In natte perioden wordt het overtollige water binnendijks via de centraal gelegen Linge afgevoerd in westelijke richting. De Linge is geen natuurlijk water, maar een aaneenschakeling van
in vroegere tijden gegraven verbindingen tussen lage natte delen in het rivierengebied. Vanuit
de hogere peilvakken op de oeverwallen van de rivieren wordt water onder vrij verval afgevoerd
naar de Linge. Bij drie gemalen wordt het water uitgemalen op de Neder-Rijn, het AmsterdamRijnkanaal en de Boven-Merwede. De indeling in peilgebieden is weergegeven in figuur 2-4.
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Figuur 2-4 Indeling in peilgebieden met maatgevende zomerpeilen

De waterlopen, ten noorden van de Linge, hebben als gevolg van het maaiveldverloop hoofdzakelijk een noordoost - zuidwest gerichte stroomrichting. De waterlopen, ten zuiden van de Linge, hebben als gevolg van het maaiveldverloop hoofdzakelijk een stroomrichting van het zuidoosten naar het noordwesten.
Waterkwaliteit
Waterschap Rivierenland heeft in de gemeente Overbetuwe in 2005 een ecoscan uitgevoerd.
Wateren voldoen aan de norm van ‘middelste ecologisch niveau’, zoals gesteld in het Integraal
Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied (Waterschap Rivierenland, 2002), wanneer zowel de
ecologische kwaliteit van de oever als van het water minimaal voldoende scoort. Drieënveertig
procent van de onderscheiden trajecten voldoet aan deze norm. De belevingskwaliteit blijkt vrijwel overal te voldoen. De ecologische kwaliteit van zowel oever als water voldoet bij ongeveer
de helft van de watergangen.
Uit het onderzoek komen verschillende factoren naar voren die direct dan wel indirect van invloed zijn op de kwaliteit van de wateren.
- Droogstaande en ondiepe smalle sloten hebben gemiddeld een slechtere kwaliteit dan bredere en diepere watergangen. Dit geldt zowel voor de belevingskwaliteit als de ecologische kwaliteit van oever en water.
- Van watergangen waarlangs veel bomen staan die zorgen voor schaduw en bladval, hebben
oever en water gemiddeld genomen ook een slechtere ecologische kwaliteit.
- De hoeveelheid slib lijkt vooral verband te hebben met de ecologische waterkwaliteit, waarbij
watergangen met weinig slib gemiddeld een betere kwaliteit hebben dan watergangen met
een dikke sliblaag.
- Watergangen met een overstort scoren gemiddeld slechter voor de ecologische waterkwaliteit.
Bij overstorten op relatief grote watergangen is de negatieve invloed beperkt, maar dan is er wel
vaak sprake van een slechte waterkwaliteit ter hoogte van de overstort.
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Factoren met een positieve invloed op de kwaliteit zijn aanwezigheid van kwel en een flauw talud. Watergangen met kwel scoren op alle drie onderdelen van de toets beter dan gemiddeld.
De aanwezigheid van een flauw talud heeft vooral een positieve invloed op de belevingskwaliteit en de ecologische kwaliteit van de oever.
De chemische waterkwaliteit is bepaald aan de hand van het voorkomen van gevaarlijke stoffen
(prioritaire stoffen), zware metalen, stikstof en fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in het
water. Op de onderzochte locaties vormen de gevaarlijke stoffen (prioritaire stoffen) geen structureel probleem. Voor zware metalen zijn wel normoverschrijdingen gemeten van koper en lokaal van zink (Linge en Huissen). De concentraties stikstof blijken overal in het voorjaar erg
hoog. Lokaal zijn hoge concentraties fosfaat een probleem. Van de gewasbeschermingsmiddelen zijn weinig gegevens voorhanden, echter is wel bekend dat boom- maïs en fruitteelt bronnen
zijn.
De waterkwaliteit van de Linge is over het algemeen matig. De norm voor nitraat (2,2 mg N/l)
wordt regelmatig flink overschreden. Eén en ander wordt veroorzaakt door riooloverstorten in
het gebied, door mestgiften vanuit de landbouw en door de kwaliteit van het ingelaten water uit
het Pannerdensch kanaal dat in de meeste gevallen al normoverschrijdend is.

Linge bij Zetten
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2.3
Beleidskader, beleidsprincipes en regels
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de meest relevante beleidsstukken en van
daaruit de beleidsprincipes voor Waterplan Overbetuwe. Het overzicht is niet uitputtend, maar
geeft inzicht in de basiseisen en principes waarmee rekening gehouden moet worden.
Vierde Nota Waterhuishouding
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4 uit 1998) is de basis gelegd voor het moderne waterbeheer. Hierin wordt vooral het stedelijke waterbeheer onder de aandacht gebracht aangezien dit tot dan toe (1998) nog een vergeten onderdeel van het regionale watersysteem is.
Daarnaast wordt verder invulling gegeven aan het begrip ‘integraal waterbeheer’. De NW4 introduceerde ook begrippen als de watersysteembenadering en water als (mede)ordenend principe.
Belangrijk is de hoofddoelstelling uit de NW4 die luidt: ‘Het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd’.
Waterbeheer 21e Eeuw
Na de wateroverlast van 1995 en 1998 is in augustus 2001 het advies van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw uitgebracht. De Commissie is bij de formulering van haar advies uitgegaan
van drie principes.
• Anticiperen in plaats van reageren. Door nu al maatregelen te nemen wordt overlast in de
toekomst voorkomen.
• Techniek en ruimte worden slim gecombineerd. Het is én zoeken naar ruimte voor water
én zorgen dat onze dijken en gemalen technisch gezien voldoen. Hogere dijken en sterkere
gemalen alleen zijn niet de oplossing. Wanneer we een dijk verhogen betekent dit, dat er
meer water achter de dijk staat. Bij een dijkdoorbraak zijn de gevolgen dan des te groter.
Hogere dijken zijn zwaarder. Bovendien daalt onze bodem, die ook op veel plaatsen drassig
is en daardoor zakken de dijken weg. Naast dijkverhoging moeten we er dus ook voor zorgen dat het water op andere wijze de ruimte krijgt.
• Vasthouden, bergen, afvoeren. Een overvloed aan water wordt nu opgevangen waar deze
ontstaat. Het bergen vindt plaats in speciaal daarvoor bestemde gebieden. Daardoor kunnen
we het uiteindelijk ook op een meer gecontroleerde wijze afvoeren.

Figuur 2-5 Vasthouden (1), bergen (2) en afvoeren (3)

Om er voor te zorgen dat het waterbeleid ook daadwerkelijk op orde zal komen is op 2 juli 2003
door het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om het
aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat.
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Voor het stedelijk gebied wordt aangegeven dat een waterplan moet worden opgesteld, voor
zover dit uit oogpunt van tenminste de (grond)wateroverlastproblematiek door partijen noodzakelijk wordt gevonden. Daarnaast krijgt ook de stedelijke grondwaterproblematiek aandacht en
dient in het waterplan te worden meegenomen.
Nota Ruimte
De Nota Ruimte (2006) geeft aan dat borging van veiligheid tegen overstromingen, voorkoming
van wateroverlast en watertekorten en verbetering van water- en bodemkwaliteit van groot belang is. Het streven naar meer ruimte voor water wordt hierin onderstreept.
Europese Kaderrichtlijn Water
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt ingezet op het voorkomen van verontreiniging
van de oppervlaktewateren en hun toestand te beschermen, verbeteren en herstellen. Uiteindelijke doel is te komen tot een goede chemische en ecologische toestand van die wateren en de
verontreiniging ervan ten gevolge van lozingen en emissies van gevaarlijke stoffen te verminderen. Uit oogpunt van waterkwaliteit is een tweede trits te onderscheiden te weten: schoonhouden - scheiden - schoonmaken.
Gelders Waterhuishoudingsplan
Ook regionaal is het waterbeheer verder geconcretiseerd in het Gelders Waterhuishoudingsplan
(WHP3 2004). Met WHP3 wil de provincie Gelderland haalbare en betaalbare resultaten boeken in het waterbeheer. Het Waterhuishoudingsplan kent vier thema's:
• veiligheid tegen overstromingen;
• droge voeten, natte natuur;
• schoon water in gebieden;
• schoon water uit de kraan.
Samenvatting beleidsprincipes
Vanuit dit waterbeleid zijn in deze paragraaf de beleidsprincipes, ook wel duurzaamheids- en
gidsprincipes, samengevat. De principes zijn geen wetmatigheden, maar uitgangpunten waaraan het moderne integraal waterbeheer zou moeten voldoen.
1. Drietrapsstrategie WB21(niet afwentelen van waterproblemen):
° vasthouden, bergen, afvoeren (waterkwantiteit, overschotten);
° vasthouden, bufferen, aanvoeren (waterkwantiteit, tekorten);
° schoonhouden, scheiden, schoonmaken (waterkwaliteit).
2. Uitgaan van stroomgebiedbenadering en waterketenbenadering; water in balans.
3. Gezonde en veerkrachtige watersystemen:
° juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plek
voor mens, dier en plant;
° watersysteem moet op orde zijn (voldoen aan normering regionale wateroverlast);
° ecologisch gezond water, ook in stedelijk gebied.
4. Ruimte voor water:
° in het kader van veiligheid en voorkomen van wateroverlast;
° water meewegen, dan wel als sturend principe hanteren bij ruimtelijke plannen;
° met water de identiteit van water in relatie tot de omgeving zichtbaar maken.
5. Uitvoeren tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
6. Goede interne en externe communicatie.
7. Samenwerking en afstemming (planvorming en uitvoering).
Keur en beleidsregels bij de Keur
Waterschap Rivierenland heeft de Keur en de beleidsregels bij de Keur die leidend zijn voor wat
wel en niet is toegestaan in en bij de waterhuishoudkundige infrastructuur. In de keur staan de
geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Een gebod
kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een onderhoudsverplichting.
Voor bepaalde handelingen die waterstaatkundig minder relevant zijn, zijn algemene regels opgesteld die bij de Keur behoren. Voor handelingen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in
de algemene regels, is geen ontheffing nodig.
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Van alle verboden werken en/of werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de algemene regels, kan ontheffing worden aangevraagd. Eventuele ontheffingen worden alleen verleend als waterstaatkundige belangen niet in het gedrang komen.
Bij het verlenen van een ontheffing worden deze belangen altijd afgewogen. Om op dit punt zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden, zijn zowel ten behoeve van het waterschap
als burgers duidelijke, vaste uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels.
Nota rioleringsbeleid 2005
Belangrijk voor het water in en rond de stedelijke gebieden is de nota Rioleringsbeleid uit 2005,
waarin de richtlijnen voor het functioneren van de riolering staan vermeld. Dit document is leidend voor de afspraken die tussen het waterschap en de gemeente worden gemaakt inzake het
functioneren van de riolering.
Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers
Daarnaast beschikt het waterschap over een stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers.
Hierin wordt een tegemoetkoming verleend voor realisatie van natuurvriendelijke oevers die
tevens extra waterberging toevoegen en daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een robuust
en veerkrachtig watersysteem.

Natuurvriendelijke oevers in de nieuwbouwwijk Westeraam (Elst)

2.4
Thema’s
Het Waterplan beschrijft veel verschillende wateraspecten. Dit is een erg breed aandachtsveld.
Om enige structuur aan te brengen zijn thema’s onderscheiden. Uiteraard zijn er altijd aspecten
die onder meerdere thema’s kunnen vallen wat logisch is, omdat dit ook het integrale karakter
van water onderstreept. De volgende thema’s zijn te onderscheiden:
• watersysteem;
• waterketen;
• functies van water;
• waterorganisatie.
In de volgende subparagrafen worden de verschillende thema’s toegelicht.
2.4.1
Watersysteem
Binnen dit thema is in gegaan op de natuurlijke eigenschappen van het watersysteem. Aandacht is geschonken aan:
• grondwater, de plaatselijk verschillende situatie van kwel / wegzijging en de hoogte van de
grondwaterstanden;
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• waterkwantiteit, de stedelijke wateropgave, geredeneerd vanuit de kwantitatieve opgave ter
voorkoming van wateroverlast;
• waterkwaliteit, de stedelijke wateropgave, geredeneerd vanuit de kwalitatieve opgave ter
voorkoming van waterkwaliteitsproblemen.
2.4.2
Waterketen
Onder de waterketen valt het geheel van winning, transport, gebruik en zuivering van water.
Aangezien dit water wordt ontrokken uit het watersysteem en uiteindelijk weer geloosd wordt op
het watersysteem, liggen er relaties met het thema watersysteem. Aspecten uit dit thema zijn:
• de beïnvloeding van het watersysteem door de waterketen (bijvoorbeeld door overstortingen);
• de wijze waarop met van verharde oppervlakken, afstromend regenwater wordt omgegaan
in de vorm van bijvoorbeeld afkoppelen.
2.4.3
Functies van water
Binnen dit thema is aandacht besteed aan de verschillende functies die water kan vervullen.
Water speelt een belangrijke rol voor veel grondgebruikfuncties. Te veel water kan in stedelijk
gebied enerzijds voor overlast zorgen, terwijl het anderzijds een bijdrage kan leveren aan de
belevingswaarde. Functies kunnen zijn:
• veiligheid;
• voorkomen overlast (retentie);
• wonen, werken en recreëren;
• transport (afvoerfunctie);
• beleving;
• natuur en ecologie.
Recreatie behoort tot de kerntaken van de gemeente. Daarom is het afstemmen tussen water
en recreatie binnen het Waterplan relevant. Hierbij gaat het om verhogen van de belevingswaarde, wandelen langs water, watersport, hengelsport, spelen, educatie etc.
2.4.4
Waterorganisatie
Dit thema gaat in op de wijze waarop vooral gemeente en waterschap met elkaar samenwerken
en hoe zij de verantwoordelijkheden hebben verdeeld. Er dienen duidelijke afspraken te worden
gemaakt over het beheer van grond- en oppervlaktewater binnen het stedelijke gebied en de
wijze waarop wordt gecommuniceerd met burgers en belangengroepen.

Watergang in Heteren
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Streefbeelden en visie

3.1
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt de visie verwoord. Hierbij wordt aangehaakt bij de verschillende thema’s
zoals die binnen het waterplan worden onderscheiden. In navolgende paragraaf worden per
thema de streefbeelden en de visie verwoord.
3.2
Thema’s
Het Waterplan beschrijft veel verschillende wateraspecten. Dit is een erg breed aandachtsveld.
Om enige structuur aan te brengen zijn thema’s onderscheiden. Uiteraard zijn er altijd aspecten
die onder meerdere thema’s kunnen vallen wat logisch is omdat dit ook het integrale karakter
van water onderstreept. De volgende thema’s zijn onderscheidden:
• watersysteem;
• waterketen;
• water en beleving / water en RO;
• waterorganisatie.
3.2.1
Watersysteem
Binnen dit thema wordt ingegaan op de fysieke en natuurlijke eigenschappen van het watersysteem. Aandacht wordt geschonken aan:
• oppervlaktewater, waterkwantiteit, de stedelijke wateropgave, geredeneerd vanuit de kwantitatieve opgave ter voorkoming van wateroverlast en tekorten;
• oppervlaktewater, waterkwaliteit, de stedelijke wateropgave, geredeneerd vanuit de kwalitatieve opgave ter voorkoming van waterkwaliteitsproblemen;
• grondwater, waterkwantiteit, de plaatselijk verschillende situatie van kwel / wegzijging en de
hoogte van de grondwaterstanden;
• grondwater, waterkwaliteit, de plaatselijk verschillende situatie van waterkwaliteit.

Watergang in Elst
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Streefbeelden / visie
Bij alle ingrepen ter voorkoming van over- of onderlast wordt gestreefd naar ingrepen tegen de
laagste maatschappelijke kosten. Afweging vindt plaats op basis van een kosten / baten analyse.
Problemen zoals wateroverlast en een watertekort worden brongericht aangepakt. Water
wordt zo veel mogelijk vastgehouden daar waar het valt of kwelt (retentiegebieden, verbrede
waterlopen). Voor het zoeken naar oplossingen ter voorkoming van wateroverlast wordt de
drietrapsstrategie vasthouden – bergen – afvoeren gehanteerd. Voor het zoeken naar oplossingen ter voorkoming van watertekorten wordt de drietrapsstrategie vasthouden – bufferen –
aanvoeren gehanteerd (brongerichte maatregel).
Bij het realiseren van extra ruimte voor water wordt gestreefd naar robuust opgezette berging
in of langs stedelijk gebied. De waterbergingsbank kan een goed middel zijn om aan de randen van stedelijk gebied berging toe te voegen waarvoor de ruimte in het stedelijk gebied niet
beschikbaar is.
Bij alle berekeningen ten behoeve van ontwikkelingen of het verkrijgen van inzicht wordt rekening gehouden met klimaatverandering. Het watersysteem wordt zodanig ingericht dat de
afvoercapaciteit groot genoeg is om bij veel neerslag / kwel de juiste drooglegging te kunnen
garanderen. Voor nieuwe uitbreidingen wordt in de watertoets ook het bouwpeil meegenomen
waaraan nieuwe bebouwing minimaal moet voldoen.
De basisinspanning (riolering) is voorlopig voldoende als stap naar een betere waterkwaliteit.
Voor verdere verbetering van de waterkwaliteit / ecologische kwaliteit in oppervlaktewater
wordt doelgericht ingezet. Ontwikkelingen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water worden
gevolgd. De gemeente volgt de werkwijze van buurgemeenten.
3.2.2
Waterketen
Onder de waterketen valt het geheel van winning, transport, gebruik en zuivering van water.
Aangezien dit water wordt ontrokken uit het watersysteem en uiteindelijk weer geloosd wordt op
het watersysteem, liggen er relaties met het thema watersysteem.
Aspecten uit dit thema zijn:
• de beïnvloeding van het watersysteem door de waterketen (bijvoorbeeld door overstortingen);
• de wijze waarop met van verharde oppervlakken, afstromend regenwater wordt omgegaan
in de vorm van bijvoorbeeld afkoppelen.
Streefbeelden / visie
Er vinden geen ongezuiverde lozingen meer plaats in het buitengebied.
Negatieve beïnvloeding van het watersysteem vanuit de waterketen door riooloverstorten en
regenwaterlozingen wordt (naast de basisinspanning) alleen verder teruggedrongen als de waterkwaliteit plaatselijk onder de maat is of als functioneel gebruik of de belevingswaarde daar
aanleiding voor zijn.
Het inzicht dat we nodig hebben om keuzes te maken wordt tot nu toe gedaan op basis van
theoretische beschouwingen. We willen daarnaast in de praktijk onderzoeken door te meten
wat er aan emissies optreedt en wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit.
Veel hemelwater beïnvloedt het zuiveringsproces negatief. Er wordt gestreefd naar het verder terugdringen van de hoeveelheid hemelwater in de afvalwaterketen om negatieve invloed
van regenwater op het zuiveringsproces te verminderen.
3.2.3
Functies van water / water en RO
Binnen dit thema is aandacht besteedt aan de verschillende functies die water kan vervullen.
Water speelt een belangrijke rol voor veel grondgebruikfuncties. Te veel water kan in stedelijk
gebied enerzijds voor overlast zorgen, terwijl het anderzijds een bijdrage kan leveren aan de
belevingswaarde. Functies kunnen zijn:
• veiligheid;
• voorkomen overlast (retentie);
• transport (afvoerfunctie);
• wonen, werken en recreëren;
• natuur en ecologie.
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Streefbeelden / visie
Water is met betrekking tot ruimtelijke plannen medeordenend. Betrokken partijen hebben
hiertoe gezamenlijk afspraken ten aanzien van locatiekeuze en –inrichting vastgelegd.
Water krijgt de juiste aandacht bij het inrichten van nieuwe woon- en werkgebieden. Enerzijds
om mogelijke (toekomstige) problemen te voorkomen en anderzijds om de leefomgeving en
de belevingswaarde te verbeteren.
Water binnen de gemeente Overbetuwe is één van de bepalende factoren voor de identiteit
van het gebied. De aanwezige watergerelateerde cultuurhistorie zoals de wielen worden
behouden en eventueel hersteld en geniet planologische bescherming.
In de bebouwde gebieden draagt het water bij aan een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden. Water is zichtbaar in de vorm van
open water en is functioneel. Nieuwe wijken zijn ‘wateraantrekkelijk’ ingericht.
Recreatie behoort tot de kerntaken van de gemeente. Daarom is het afstemmen tussen water
en recreatie binnen het Waterplan relevant. Hierbij gaat het om verhogen van de belevingswaarde, wandelen langs water, watersport, hengelsport, spelen, educatie etc.

3.2.4
Waterorganisatie
Dit thema gaat in op de wijze waarop vooral de gemeente en het waterschap met elkaar samenwerken en hoe zij de verantwoordelijkheden hebben verdeeld, hoe zij invulling geven aan
beheer en onderhoud. Er dienen afspraken te worden gemaakt over het beheer van grond- en
oppervlaktewater binnen het stedelijke gebied en de wijze waarop wordt gecommuniceerd met
burgers en belangengroepen. Ook de uitwerking van de processtappen van de ‘Watertoets’ en
het opstellen van natte paragrafen in ruimtelijke ordeningsplannen behoren onder dit thema.
Verder wordt hierbij stilgestaan bij de stappen die moeten leiden tot samenwerken in de waterketen zoals verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord voor de Waterketen.
Streefbeelden / visie
Gemeente en waterschap hebben in ieder geval jaarlijks contact op bestuurlijk niveau en frequenter op ambtelijk niveau. Er vindt goede afstemming van activiteiten en taken plaats.
Er is een goede afstemming en planning voor het onderhoud en beheer van het aanwezige
water.
Samenwerking in kader van de watertoets wordt verbeterd en partijen zoeken samen naar
mogelijkheden om samenwerking (bijvoorbeeld in de waterketen) verder vorm te geven.
Er is sprake van een goede interne en externe communicatie waardoor onder andere het bewustzijn bij de burger wordt vergroot.

Bergingsvijver in Valburg
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Analyse watersysteem

4.1
Uitgevoerde analyses
Om goed inzicht te krijgen in de werking van grond- en oppervlaktewater in samenhang met de
ruimtelijke inrichting zijn diverse analyses uitgevoerd, ondersteund door inzet van modelanalyses.
Grondwater
Om de invloed van de rivier op de grondwaterstanden te kunnen bepalen is de geohydrologische situatie geanalyseerd. Hierbij is de hoogte van de grondwaterstanden en de aanwezigheid
van kwel en wegzijging beschouwd. Doel hiervan is de mogelijkheden voor eventuele infiltratie
in beeld te hebben en de geschiktheid voor ruimtelijke ontwikkeling zoals woningbouw.
Oppervlaktewater
Het doel van de oppervlaktewatermodellering is om inzicht te verkrijgen in de knelpunten binnen
het stedelijke watersysteem van Gemeente Overbetuwe. Het gaat dan om knelpunten zoals
wateroverlast bij hevige neerslag, afvoer belemmerende situaties zoals duikers die opstuwing
veroorzaken en problemen in relatie tot de waterkwaliteit zoals lozingen door overstorten. Ten
behoeve van het bepalen van de kwantitatieve capaciteitsknelpunten zijn een aantal extreme
situaties doorgerekend met het model. Voor de modellering van de waterkwaliteit is in het kader
van het waterkwaliteitsspoor de TEWOR-toetsing uitgevoerd.
Waterkwantiteit
Voor het bepalen van knelpunten ten aanzien van de waterkwantiteit zijn de volgende extreme
neerslaggebeurtenissen doorgerekend:
• Stationaire berekening met een afvoer van 13 mm/dag.
• Dynamische berekening van T=10 zomersituatie
• Dynamische berekening van T=100 zomersituatie
• Dynamische berekening va T=2 wintersituatie met T=10 kwel.
De stationaire berekening is gebruikt om hydraulische knelpunten (zoals te krappe duikers) in
het watersysteem in beeld te krijgen, de dynamische berekeningen (T=10 + 10% en T=100 +
10%, zomerbuien en T=2 +10%, winterbui in combinatie met een T=10 kwelsituatie) zijn gebruikt om het watersysteem te toetsen op de normen voor drooglegging en daarmee eventuele
bergingsproblemen in beeld te brengen.
Waterkwaliteit
Met het oppervlaktewatermodel zijn kwaliteitsberekeningen uitgevoerd waarin de overstorten
getoetst worden volgens de TEWORplus-systematiek. In deze systematiek wordt de belasting
van de overstorten op het oppervlaktewatersysteem bij 4 herhalingstijden doorgerekend, te weten T=1, T=2, T=5 en T=10.
TEWOR staat voor een afkorting van Toetsing van de Effecten op de Waterkwaliteit van Overstorten uit Rioolstelsels. Bij de toetsing wordt berekend of en hoelang een overschrijding van de
zuurstofnorm optreedt bij riooloverstortingen.
Afvalwatersysteem
Gemeente Overbetuwe heeft in 2003 diverse Basis Riolerings Plannen (BRP) opgesteld. Op dit
moment wordt er nog gewerkt aan het BRP van Heteren, Zetten en Hemmen. Voor Driel, Slijk
Ewijk en Randwijk en Indoornik is het BRP afgerond.
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Van de kernen Herveld, Andelst, Elst, Oosterhout en Valburg is eerder al een BRP opgesteld. In
deze BRP’en is onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de
zogenaamde basisinspanning. In een aantal kernen zijn de maatregelen al uitgevoerd, maar
nog niet overal zijn alle maatregelen voltooid. Voor de analyse van kwantiteit en waterkwaliteit
wordt uitgegaan van de geplande maatregelen. Een totaal overzicht van de doorgerekende
maatregelen is in de achtergrondrapportage inzake de kwantiteits en kwaliteitsanalyse verwoord.
4.2

Resultaten analyse

4.2.1
Grondwater
Het grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeente Overbetuwe. De grondwaterstanden hebben een dynamische karakter als gevolg van variërende rivierwaterstanden die direct bepalend zijn voor de optredende grondwaterstanden. Met name langs de randen van het
gebied komt hierdoor periodiek grondwateroverlast voor (kwel langs de rivieren) en moet rekening worden gehouden met een tekort in de zomerperiode waardoor sloten droogvallen. Uit de
waterkansenkaart blijkt dat de komgronden minder geschikt zijn voor uitbreidingsplannen en
rekening moet worden gehouden met problemen.
Door het waterschap Rivierenland is een vertaling gemaakt van verschillende basisgegevens
tot een kaart waar volgens het waterschap neerslag in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Dit is
alleen op de rood gearceerde locaties mogelijk.
4.2.2
Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater is geanalyseerd waarbij binnen en in de directe omgeving van de elf kernen is nagegaan wat de invloed is van versneld tot afstroming komende neerslag.
Figuur 4-1 schematische weergave van drie veel voorkomende situaties die kunnen leiden tot
wateroverlast (o.s.= overstort)
o.
s.

kern

o.
s.

o.
s.

o.s.

Situatie 1:
bovenstrooms gelegen
kernen

Situatie 2: grote kern, Situatie 3: kern loost op
lange, krappe
klein buitenwater
afvoertracés

Wat opvalt is dat in veel kernen de waterberging binnen het stedelijk gebied beperkt is. Dit leidt
eveneens tot de situaties 1, 2 en 3 die hierna worden toegelicht.
Situatie 1: Op veel plaatsen wordt bij hevige neerslag het overtollige water via overstorten langs
de rand van de bebouwing geloosd op sloten in het landelijk gebied. Vooral bij kernen die bovenstrooms in een afwaterend gebied liggen zoals Oosterhout, Valburg en Andelst treden hierdoor te hoge waterstanden op die worden veroorzaakt door de beperkte afvoercapaciteit van de
watergangen.
Situatie 2: Op enkele plaatsen, vooral bij de grotere kernen zoals Elst en Zetten is in de loop der
tijd door uitbreiding open water binnen het stedelijk gebied komen te liggen. Als gevolg van hoge ligging op zandruggen was de noodzaak van veel open water niet aanwezig. Naarmate de
uitbreidingen vorderden werd ook de lengte van het afvoertracé groter.
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Hierdoor is de situatie ontstaan dat relatief grote overstorten afwateren via lange relatief smalle
afvoertrajecten. Om deze problemen op te lossen zal verruiming van deze tracés met inliggende duikers plaats moeten vinden.
Situatie 3: Bij andere kernen zoals Driel, Heteren, Randwijk en Indoornik doet zich een soortgelijke situatie voor. Hier wordt echter geloosd op lokaal te kleine watergangen. Verruiming en
aanleg van extra berging dient daar plaats te vinden om water te kunnen bergen.
Figuur 4-2 Problemen bij afwatering, droge sloten en te hoog waterpeil door bijvoorbeeld het
Lingepeil dat doorwerkt in het stedelijk water.
riooloverstort of
regenwateruitlaat
droogvallende watergang, grote peilstijging

riooloverstort of
regenwateruitlaat
hoger waterpeil belemmerd de afvoer

Optredende peilstijgingen worden deels ook veroorzaakt door te kleine duikers. In figuur 4-5 is
deze situatie schematisch weergegeven.
Figuur 4-3 Probleem door opstuwing als gevolg van beperkte afvoercapaciteit van duiker

De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn getoetst door betrokkenen van waterschap en
gemeente. Op grond daarvan zijn maatregelen voorgesteld en gedimensioneerd.
Een totaaloverzicht van de knelpunten, waaronder de knelpunten uit de modelanalyses is weergegeven in de achtergrondrapportage bij de modellering.
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Samenwerking gemeente en waterschap

5.1
Waarom samenwerking?
Gemeente en Waterschap zijn ieder vanuit de eigen taak verantwoordelijk voor het realiseren
van een integraal en samenhangend waterbeheer. Gemeente en Waterschap zijn ook afhankelijk van elkaar bij het bereiken van doelstellingen. Samenwerking is derhalve van groot belang.
Deze afhankelijkheid is er in de eerste plaats vooral vanwege de relatie tussen water en ruimtelijke ordening. De inrichting van watersysteem en waterketen is afgestemd op de ruimtelijke ordening. Daar waar we wonen, werken en recreëren is de waterinfrastructuur zo ingericht dat
waterafvoer gegarandeerd is, wateroverlast wordt voorkomen en de waterkwaliteit voldoet aan
de eisen. De afhankelijkheid is er ook omdat water meerwaarde (bijvoorbeeld belevingswaarde)
kan opleveren voor de ruimtelijke inrichting. Wijzigingen in de ruimtelijke ordening hebben een
directe invloed op de waterinfrastructuur. Een voorbeeld is de toename van verhard oppervlak.
Als er geen uitbreiding van bergingscapaciteit plaatsvindt, ontstaan er problemen zoals wateroverlast. Anderzijds kan een wijziging in de inrichting van de waterinfrastructuur, zoals een andere oeverinrichting, directe invloed hebben op de ruimtelijke inrichting. Aangezien de gemeente als regisseur optreedt in de ruimtelijke ordening en het waterschap de taak als waterbeheerder vervult, dient vooral hier afstemming te worden bereikt. In deze blauwdruk ligt het accent
daarom op de onderlinge afhankelijkheid in het ruimtelijk planproces.
In de tweede plaats is er een afhankelijkheid vanwege het feit dat niet alleen het waterschap als
waterbeheerder optreedt, maar ook de gemeente een rol vervult voor een deel van watersysteem en waterketen. Dit geldt vooral voor het deel van watersysteem en waterketen binnen het
stedelijk gebied.

5.2
Overleg tussen gemeente en waterschap
Om de taken en rollen in te kunnen vullen is er contact tussen functionarissen op diverse niveaus bij gemeente en waterschap. In figuur 4-1 zijn de niveaus weergegeven, die onderling
overleg voeren. Hierin zijn alleen de niveaus en functionarissen genoemd die betrokken zijn bij
de aan water en ruimtelijke ordening gerelateerde activiteiten waar de beide organisaties bij
betrokken zijn. Dit omvat diverse rollen van beleidsvoorbereiding, planvorming, uitvoering, vergunningverlening & handhaving tot beheer en onderhoud.
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Gemeente

Waterschap

Raad

Algemeen bestuur

B&W v V

Dagelijks bestuur

Wethouder

Heemraad

ambtelijk management
afdelingshoofd

Beleidsmedewerker

Toetser

Toezichthouder
Beheerder

RO-ruimtelijke plannen
OpR-aanleg en onderhoud

RO-Projectleider Ruimte
OpR-Projectleider Ingenieursbureau
OpR-Beleidsmedewerker Water en Groen

Plan

BWM-Techn. med. Bouw en Woningtoezicht Vergunning
(bouwprojecten)
& handhaving
BWM-Med. Vergunningverlening milieu
(milieuvergunning)
BWM-Toezichthouder milieu
OpR-Med. Groenbeheer (kapvergunning)
Uitvoering
werken
OpR-Projectleider Ingenieursbureau
OpR-Toezichthouder
Beheer &
OpR-Bedrijfsleider Buitendienst

afdelingshoofd

Plannen

onderhoud

Plannen (watertoets)

Accountmanager

Vergunningen (keurontheffing en
WVO vergunning)

Ontheffingverlener

Onderhoud & Handhaving

Rayonopzichter
Beheer

Rayonopzichter

Figuur 4-1 Relevant contact tussen de bestuurlijke en ambtelijke niveaus en functionarissen binnen de
gemeente Overbetuwe en waterschap Rivierenland (verklaring afkortingen: OpR = Openbare Ruimte,
BWM = Bouwen, Wonen en Milieu, RO = Ruimtelijke Ordening)

De afstemming vooral van belang is in het ruimtelijk planproces. In de Blauwdruk zijn de aandachtspunten per fase in dit planproces uitgewerkt. De verschillende fases in dit planproces zijn
weergegeven in figuur 4-2. Per fase zijn de rollen en de daarbij behorende activiteiten kort beschreven.

Hoog water na neerslag (Elst)
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Initiatieffase
Initiatiefnemer informeert en betrekt de waterbeheerder vroegtijdig bij de
planvorming en vraagt om watersysteemkennis. Er worden inhoudelijke –
en procesmatige afspraken gemaakt.

Waterbeheerder als informatieverstrekker informeert
initiatiefnemer over het watersysteem, overlegt met de
initiatiefnemer over wateraandachtspunten / criteria
en stelt prioriteiten

Ontwikkel- en adviesfase
Initiatiefnemer ontwerpt met behulp van criteria en betrekt de
waterbeheerder bij het ontwerpproces en het opstellen van
het plan en bijbehorende waterparagraaf

Waterbeheerder als adviseur denkt mee in het
ontwerpproces. Aan het eind van het ontwerpproces
stelt het waterschap een advies op. Voor grote en complexe
plannen stelt de initiatiefnemer een water –en rioleringsplan op.

Besluitvormingsfase
Initiatiefnemer weegt de wateraspecten definitief af met behulp van
het wateradvies en verantwoordt de afwegingen
in de waterparagraaf

Waterbeheerder als controleur toetst of het (voor)ontwerpplan
aan de criteria voldoet en of de wateraspecten verantwoord zijn
meegenomen en stelt – indien nodig – een wateradvies, zienswijze
op en / of dient een beroep in

Uitvoeringsfase
Initiatiefnemer vraagt voor uitvoering van een plan een ontheffing op de
Keur aan. Een ontheffing is nodig voor uitvoering van werken in de
kern –en beschermingszone van waterkeringen en watergangen en voor
hemelwaterlozingen vanaf nieuw verhard oppervlak. Bij de uitvoering van
het werk vindt begeleiding plaats vanuit het waterschap (keurontheffing)

Waterbeheerder als vergunningverlener
Het waterschap geeft een Keurontheffing af op basis van een
aanvraag met gedetailleerde bestekstekeningen van het werk.
Tekeningen dienen in 4-voud aangeleverd te worden.
Op basis van een goedgekeurd waterhuishoudkundig plan of een
goed doorlopen watertoets kan de procedure sneller verlopen.

Nazorgfase
Initiatiefnemer levert na afronding van de werkzaamheden het werk op.
Er kan sprake zijn van overdracht van eigendom, beheer en onderhoud
naar het Waterschap. Hierna wordt het werk in regulier beheer en
onderhoud genomen.

Waterbeheerder als handhaver en beheerder toetst de werken
met behulp van de Keurontheffing en revisietekeningen. Hierna
gaat het werk over in regulier beheer en onderhoud.

Figuur 2-3. Overzicht gezamenlijke rollen per fase van planproces bij watergerelateerde activiteiten tussen
gemeente Overbetuwe en waterschap Rivierenland.

5.3
Aandachtspunten samenwerking
Na analyse van de huidige situatie is de gewenste vorm van samenwerking tussen beide partijen besproken. De volgende aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van de optimalisatie
van de onderlinge samenwerking.
1. Beheer en onderhoud moeten vroegtijdig betrokken worden bij de uitwerking van plannen.
Dit geldt voor beide organisaties en vraagt van betrokkenen een brede kijk, met niet alleen
oog voor de inrichting, maar ook oog voor de wijze waarop de aan te leggen of te wijzigen
infrastructuur kan worden beheerd en onderhouden. Tevens zal door betrokkenen binnen
de eigen organisatie goed moeten worden gecommuniceerd over gemaakte keuzes en afspraken.
2. De gemeente zal zich meer op moeten stellen als regisseur in ruimtelijke plannen. Om deze
rol goed te kunnen vervullen zal nagedacht moeten worden over de randvoorwaarden en
eisen waarbinnen door derden (projectontwikkelaars) geopereerd kan worden bij bijvoorbeeld ontwikkeling van woningbouw. Beheer en onderhoud moeten nadrukkelijk worden
meegenomen in dit pakket van randvoorwaarden en eisen.
3. Zowel ambtelijk als bestuurlijk dient er overleg en afstemming bereikt te worden over het
standpunt en mogelijkheden met betrekking tot het creëren van waterberging in stedelijk
gebied (waterbergingsbank, waterstructuurplannen).
In de Blauwdruk voor samenwerking is de samenwerking tussen de gemeente en het waterschap nader uitgewerkt.
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6.1
Aandachtspunten vanuit Streefbeelden
Om te kunnen voldoen aan de streefbeelden / visie zoals verwoord in dit waterplan zijn investeringen noodzakelijk waarbij als basis wordt ingezet op ingrepen in het watersysteem waarbij
veiligheid, voorkomen van wateroverlast en een goede waterkwaliteit leidend zijn. Maatregelen
in de riolering zijn niet meegnomen aangezien deze kosten in het GRP worden meegenomen.
Daarnaast kunnen maatregelen worden getroffen in de ruimtelijke ordening, zoals het verbeteren van de belevingswaarde van watergangen. Deze kosten zijn niet meegenomen.
6.2
Maatregelen
Het overzicht van de maatregelen is gebaseerd op het inzicht bij de definitie van de scenario’s
voor maatregelen. De kosten zijn in tabel 6-1 vermeld. Hierbij is een bandbreedte aangehouden
vanwege de onzekerheid bij het realiseren van waterberging. Voor de waterberging. Op grond
van de verdeelsleutel zoals die wordt gehanteerd door waterschap Rivierenland is de verdeling
van de kosten aangegeven tussen waterschap en gemeente. Voorts is een uitsplitsing gemaakt
naar de kosten voor basisingrepen, niet zijnde de aanleg van waterberging en bijbehorende
stuwen / knijpconstructies. Verder zijn de kosten voor onderzoek aangegeven.
Bij de planning van de maatregelen moet rekening worden gehouden met de termijn tot 2015
als mijlpaal waarop de maatregelen vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water moeten zijn
uitgevoerd.
Tabel 6-1 Samenvatting maatregelen en kostenverdeling
kosten * € 1.000
Totale kosten
2.050
Kosten gemeente
Kosten waterschap

833
1.218

Kosten basismaatregelen
Kosten berging (inclusief afvoer begrenzen en
NVO voor berging)

750
1300

Er is nog geen rekening gehouden met de volgende kosten:
• het aanpassen van het beheer en onderhoud (wijziging onderhoud bij uitbreiding infrastructuur);
• Communicatie;
• Verbetering belevingswaarde;
• Aanleg recreatieve voorzieningen;
• Evaluaties.
Voor een overzicht op hoofdlijnen per kern met een link tussen knelpunten en maatregelen is
een matrixtabel opgesteld waarin de belangrijkste knelpunten en maatregelen zijn opgenomen.
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Andelst

Slijk Ewijk

Oosterhout

Valburg

Elst

Andelst

Slijk Ewijk

Oosterhout

Valburg

Elst

Indoornik
Indoornik

Zetten - Hemmen

Randwijk
Randwijk

Zetten - Hemmen

Heteren
Heteren

Maatregelen
afvoer/ en bergingscapaciteit watergangen en duikers in stedelijk gebied vergroten
afvoercapaciteit watergangen buiten stedelijk gebied vergroten
berging in periferie bebouwing (waterbergingsbank)
Onderzoek grondwateroverlast
Onderzoek rioolvreemd water
Verbeteren structuur open water , betere doorstroming
verbeteren peilbeheer (Linge)
Vergroten afvoercapaciteit kunstwerken - gemalen
Opheffen onderbemaling,
Belasting uit overstorten verminderen (afkoppelen, randvoorziening)
Oppervlaktewater baggeren, bronnen beperken (lokale aanpak)

Driel

Knelpunten
Tekort berging binnen stedelijk gebied, hoge peilstijgingen in stedelijk gebied
Direct aan de Linge gelegen, beìnvloeding door waterpeil in de Linge
Bovenstrooms in peilgebied, afvoercapaciteit buiten kern beperkt
Droogvallende watergangen (knelpunt kwaliteit / kwantiteit)
Grote belasting overstort, (te) klein open water
Grondwateroverlast bij hoge rivierwaterstanden
Slechte doorstroming - doorspoeling oppervlaktewater
Niet duurzame situatie, onderbemaling
Plaatselijk te beperkte afvoercapaciteit (gemalen, duikers)
Slechte waterkwaliteit, vissterfte, bladinval e.d.
Beheer en onderhoud watergangen niet goed mogelijk

Driel

Tabel 6-2 Knelpunten - maatregelen

Een totaaloverzicht is in de volgende tabel opgenomen. De maatregelen zijn eveneens in de tijd weergegeven. Maatregelen die gebonden zijn aan een specifieke locatie staan ook weergegeven op de RO attentiekaarten.
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Kaartbeelden
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Bijlage 2: Woordenlijst
Afkoppelen: het van de gemengde rioolstelsels afhalen van regenwater en dit apart afvoeren
naar open water of in de bodem.
AWZI of RWZI: Afval Water Zuiverings Installatie of Riool Water Zuiverings Installatie.
Basisinspanning: met de basisinspanning wordt bedoeld het nemen van maatregelen aan het
rioolstelsel om de waterkwaliteit te verbeteren.
Bergbezinkbassin: dit zijn grote ondergrondse bakken die voor een riooloverstort geplaatst worden om te voldoen aan de basisinspanning. De bakken zijn grote, tijdelijke opslagruimtes voor
rioolwater;
Bergingscapaciteit de mogelijkheid om extra water (bijvoorbeeld regen) tijdelijk langer vast te
houden;
Drainagesysteem: technisch afvoersysteem van overtollig grondwater ter voorkoming van wateroverlast, vaak gelegen bij huizen en onder wegen. Het systeem bestaat vaak uit plastic buizen waarmee overtollig grondwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of riolering;
Duikers: een constructie, meestal een buis, die nodig is om bijvoorbeeld een kruising van een
weg met een watergang mogelijk te maken.
Effluent: vervuild water dat gereinigd is en daarna schoon genoeg is om terug te brengen in de
bodem. Vaak ook water dat in de A.W.Z.I. is gereinigd en daarna geloosd wordt op de rivier;
GRP: het Gemeentelijk Riolerings Plan: een wettelijk plan waar de gemeente aangeeft hoe zij
om wil gaan met het rioolstelsel en wat de kosten van onderhoud en verbetering zijn. Verder
wordt dit plan vaak gebruikt om aan te geven welke werkzaamheden de gemeente in de aankomende jaren gaat uitvoeren.
Infiltratie: bij infiltratie wordt het regenwater niet meer afgevoerd naar het open water, maar
wordt op één of meerdere plaatsen terug gebracht in de bodem.
Integrale oplossingen: een probleem wordt niet vanuit één invalshoek benaderd, maar meerdere partijen gaan samen kijken naar de beste oplossing voor dit probleem.
TWG: Toekomst Waterketen Gelderland, samenwerkingsvorm van gemeenten en waterschappen binnen de waterketen
Kwelwater water dat op een natuurlijke manier uit de bodem komt zetten. Als de rivier hoog
staat wordt rivierwater in feite onder de dijk door geperst en komt verderop weer omhoog.
Oppervlaktewater: hier wordt in feite al het zichtbare water mee bedoeld, zoals plassen, vijvers,
sloten en watergangen, kolken en wielen, maar ook de rivieren.
Oppervlaktewaterberging: het oppervlaktewaterstelsel moet zo aangelegd worden dat ook bij
langdurige regenbuien het water wel mag stijgen, maar dat het niet mag overstromen. Waterberging is in feite tijdelijke opslag van (regen)water boven op het normale niveau van het open
water.
Overstort: een verbinding tussen het rioolstelsel op het oppervlaktewater. Bij hevige regenbuien
is het gemengd rioolstelsel een keer vol en kan het water niet meer door het riool afstromen.
Om te voorkomen dat het rioolwater op straat komt te staan zijn er op enkele plaatsen in de
stad nooduitgangen gemaakt: dit zijn de overstorten.
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Riolering: Gemengd en gescheiden
bij een gemengd rioolstelsel wordt zowel huishoudelijk afvalwater (toilet, wasmachine etc.) en
regenwater in één rioolbuis afgevoerd naar de zuivering. Bij een gescheiden stelsel wordt het
huishoudelijke afvalwater in één rioolbuis aangevoerd, terwijl het regenwater door een andere
rioolleiding naar het open water stroomt.
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