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1 Inleiding

1.1 Aanleiding 

Het waterschap en de gemee

voor een goede en gezonde waterhuishouding. De gemeente verzorgt dit via het rioolstelsel en 

(zo nodig) de afvoer van overtollig 

water. Het waterschap wil de verantwoordelijkheid dragen voor voldoende berging, voldoende 

drooglegging en schoon oppervlaktewater. 

 

In de nota ‘Omvang waterschapzorg’ van het waterschap is de ambitie uitgesproken

en onderhoud binnen het stedelijk gebied zoveel mogelijk van andere partijen over te nemen. 

Op dit moment is gemeente Doetinchem op een aantal locaties nog de eigenaar van het water 

binnen de bebouwde kom. De gemeente en het waterschap zijn gez

overdracht van dit stedelijk water naar het waterschap te realiseren

 

Daarnaast heeft het waterschap 

die niet (meer) tot het regionaal watersysteem gerekend worden

ring van de Slinge. Hierdoor is de 

nu niet meer tot het watersysteem en kan w

 

De beide partijen hebben Grontmij gevraagd bij de

heden ondersteuning te bieden.

 
1.2 Doelstelling 

Dit inventarisatierapport heeft als doel de onderbouwende inhoudelijke informatie te leveren die 

nodig is om te komen tot een juridisch en financieel verantwoorde overdracht van het sted

water van gemeente Doetinchem naar Waterschap Rijn en IJssel en de overdracht van 

van) percelen bij de Doetinchemse Slinge

Doetinchem. 

 

De formele overdracht wordt geregeld in de ‘Overeenkomst overdr

Doetinchem’ dat door het bestuur van zowel de gemeente als waterschap bekrachtigd zal 

worden. 

 
1.3 Beleidskader 

Het beleid van het waterschap

aan bij de beleidsuitgangspunt

plan. Daarin staat dat het beheer van oppervlaktewateren door het rijk (rijkswateren) en wate

schappen (regionale wateren) wordt uitgevoerd. Ook wordt in het waterplan van waterschappen 

gevraagd dat zij invulling geven aan hun rol als waterautoriteit door te opereren als proactieve 

netwerkorganisatie, die in samenspel met andere overheden zorg draagt voor duurzaam regi

naal waterbeheer. Ten aanzien van het stedelijk waterbeheer is in het ‘Waterbeh

Waterschap Rijn en IJssel 2010

kwantiteit op orde brengen, conform de afspraken uit het NBW. Om deze doelstelling te kunnen 

realiseren zal de kennis en informatie, die bij gemeente 

van het watersysteem, op adequate wijze overgedragen dienen te worden naar het Waterschap 

Rijn en IJssel. 
 

Inleiding 

Het waterschap en de gemeente hebben richting de inwoners/ingelanden de gezamenlijke zorg 

voor een goede en gezonde waterhuishouding. De gemeente verzorgt dit via het rioolstelsel en 

(zo nodig) de afvoer van overtollig neerslagwater vanaf de perceelsgrens naar het oppervlakt

water. Het waterschap wil de verantwoordelijkheid dragen voor voldoende berging, voldoende 

drooglegging en schoon oppervlaktewater.  

In de nota ‘Omvang waterschapzorg’ van het waterschap is de ambitie uitgesproken

en onderhoud binnen het stedelijk gebied zoveel mogelijk van andere partijen over te nemen. 

Op dit moment is gemeente Doetinchem op een aantal locaties nog de eigenaar van het water 

binnen de bebouwde kom. De gemeente en het waterschap zijn gezamenlijk gestart om de 

overdracht van dit stedelijk water naar het waterschap te realiseren. 

Daarnaast heeft het waterschap ter plaatse van de Doetinchemse Slinge gronden in eigendom 

die niet (meer) tot het regionaal watersysteem gerekend worden. Reden hiervan is de meand

ring van de Slinge. Hierdoor is de hoofdloop van de Slinge verlegd. De oude waterloop behoort 

nu niet meer tot het watersysteem en kan worden overgedragen aan de gemeente

De beide partijen hebben Grontmij gevraagd bij de voor deze overdracht benodigde 

heden ondersteuning te bieden. 

Dit inventarisatierapport heeft als doel de onderbouwende inhoudelijke informatie te leveren die 

nodig is om te komen tot een juridisch en financieel verantwoorde overdracht van het sted

emeente Doetinchem naar Waterschap Rijn en IJssel en de overdracht van 

bij de Doetinchemse Slinge van Waterschap Rijn en IJssel naar Gemeente 

De formele overdracht wordt geregeld in de ‘Overeenkomst overdracht stedelijk water 

dat door het bestuur van zowel de gemeente als waterschap bekrachtigd zal 

Het beleid van het waterschap, om te komen tot overdracht van het stedelijk waterbeheer

aan bij de beleidsuitgangspunten op nationaal niveau zoals verwoord, in het Nationaal Wate

plan. Daarin staat dat het beheer van oppervlaktewateren door het rijk (rijkswateren) en wate

schappen (regionale wateren) wordt uitgevoerd. Ook wordt in het waterplan van waterschappen 

dat zij invulling geven aan hun rol als waterautoriteit door te opereren als proactieve 

netwerkorganisatie, die in samenspel met andere overheden zorg draagt voor duurzaam regi

naal waterbeheer. Ten aanzien van het stedelijk waterbeheer is in het ‘Waterbeh

Waterschap Rijn en IJssel 2010-2015’ de volgende doelstelling geformuleerd: de kwaliteit en 

conform de afspraken uit het NBW. Om deze doelstelling te kunnen 

realiseren zal de kennis en informatie, die bij gemeente Doetinchem aanwezig is ten aanzien 

van het watersysteem, op adequate wijze overgedragen dienen te worden naar het Waterschap 
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dat door het bestuur van zowel de gemeente als waterschap bekrachtigd zal  

om te komen tot overdracht van het stedelijk waterbeheer, sluit 

in het Nationaal Water-

plan. Daarin staat dat het beheer van oppervlaktewateren door het rijk (rijkswateren) en water-

schappen (regionale wateren) wordt uitgevoerd. Ook wordt in het waterplan van waterschappen 

dat zij invulling geven aan hun rol als waterautoriteit door te opereren als proactieve 

netwerkorganisatie, die in samenspel met andere overheden zorg draagt voor duurzaam regio-

naal waterbeheer. Ten aanzien van het stedelijk waterbeheer is in het ‘Waterbeheersplan  

2015’ de volgende doelstelling geformuleerd: de kwaliteit en 

conform de afspraken uit het NBW. Om deze doelstelling te kunnen 

aanwezig is ten aanzien 

van het watersysteem, op adequate wijze overgedragen dienen te worden naar het Waterschap 



 

 

 

 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 volgt een afbakening van de over te dragen percelen/waterlopen. In hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op welke wijze waterlopen (kunnen) worden overgedragen. In hoofdstuk 4 zijn 

(lopende) afspraken beschreven over andere bijkomende zaken die behoren bij de eigendom

situatie van de waterlopen. 

 

In hoofdstuk 2 volgt een afbakening van de over te dragen percelen/waterlopen. In hoofdstuk 3 

ingegaan op welke wijze waterlopen (kunnen) worden overgedragen. In hoofdstuk 4 zijn 

(lopende) afspraken beschreven over andere bijkomende zaken die behoren bij de eigendom

Inleiding 
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In hoofdstuk 2 volgt een afbakening van de over te dragen percelen/waterlopen. In hoofdstuk 3 

ingegaan op welke wijze waterlopen (kunnen) worden overgedragen. In hoofdstuk 4 zijn 

(lopende) afspraken beschreven over andere bijkomende zaken die behoren bij de eigendoms-



 

 

 

 

2 Inventarisatie

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is het kader geschetst van de onderdelen van het watersysteem dat is opgen

men in de overdracht tussen gemeente Doetinchem 

tie van de waterlopen is afkomstig van onderling overleg tussen gemeente en waterschap en 

een veldinventarisatie die heeft plaatsgevonden in september 2011

 

In paragraaf 2.2 is beschreven welke gronden van gemeente naar waterschap gaan. Daarnaast 

zijn er een aantal delen van het gebied rondom de Doetinchemse S

schap naar de gemeente worden overgedragen.

 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 ingegaan op de

de afspraken rondom kunstwerken en waterbo

 
2.2 Afbakening 

In overleg tussen waterschap en gemeente is tot afbakening gekomen van

over te dragen delen van het 

nomen van het watersysteem van de gemeente Doetin

dracht worden meegenomen.

 

De overdracht van het watersysteem heeft voornamelijk betrekking op waterpartijen (waterga

gen en vijvers) in Doetinchem

atie opgenomen in bijlage 2. In totaal gaat het in 

31 waterpartijen. 

 

Het is mogelijk dat voor de feitelijke kadastrale overdracht op bepaalde plaatsen de ove

drachtssituatie aangepast gaat worden

beeld vanwege beheertechnische redenen.

concrete afspraken over maken.

 
2.3 Kenmerken en staat van onderhoud
2.3.1 Beschoeiing waterpartijen

Sommige waterpartijen in gemeente Doetinch

enkele plaatsen is er sprake van functionele beschoeiing

graaf 3.2.3. 

 

De aanwezige niet functionele 

zowel in eigendom als in beheer en onderhoud. Echter de niet

in de toekomst niet meer worden vervangen.

in beheer en onderhoud blijven bij de gemeente. Het waterschap heeft 

rende functie. De staat van onderhoud van deze beschoeiingen is niet nader in beeld gebracht.
 
2.3.2 Waterbodems 

In het kader van de overdracht van stedelijk water naar 

tarisatie gemaakt van welke locaties uit de 

terlopen nog een baggerlaag 

 

Inventarisatie en afbakening 

In dit hoofdstuk is het kader geschetst van de onderdelen van het watersysteem dat is opgen

gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel. De inform

tie van de waterlopen is afkomstig van onderling overleg tussen gemeente en waterschap en 

heeft plaatsgevonden in september 2011. 

is beschreven welke gronden van gemeente naar waterschap gaan. Daarnaast 

een aantal delen van het gebied rondom de Doetinchemse Slinge die van het wate

den overgedragen. 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 ingegaan op de staat van onderhoud van de waterlopen en 

de afspraken rondom kunstwerken en waterbodem. 

In overleg tussen waterschap en gemeente is tot afbakening gekomen van de naar 

delen van het watersysteem. In bijlage 1 is een overzichtskaart (A0

nomen van het watersysteem van de gemeente Doetinchem met daarop de locaties die in de ove

dracht worden meegenomen. 

De overdracht van het watersysteem heeft voornamelijk betrekking op waterpartijen (waterga

gen en vijvers) in Doetinchem. Per watergang is een kaart (A3-formaat) van de overdrachtssit

men in bijlage 2. In totaal gaat het in gemeente Doetinchem om de overdracht van

Het is mogelijk dat voor de feitelijke kadastrale overdracht op bepaalde plaatsen de ove

drachtssituatie aangepast gaat worden. Dit kan het geval zijn omdat dit beter uitkomt, 

beheertechnische redenen. De gemeente en het waterschap zullen hier samen 

concrete afspraken over maken. 

Kenmerken en staat van onderhoud 
Beschoeiing waterpartijen 

Sommige waterpartijen in gemeente Doetinchem zijn voorzien van beschoeiing.

enkele plaatsen is er sprake van functionele beschoeiing. Deze locaties zijn opgesomd in par

niet functionele beschoeiingen zullen door het waterschap worden overgenomen 

eigendom als in beheer en onderhoud. Echter de niet-functionele beschoeiingen zullen 

in de toekomst niet meer worden vervangen. Voor de functionele beschoeiingen geldt dat deze 

in beheer en onderhoud blijven bij de gemeente. Het waterschap heeft hiervoor 

rende functie. De staat van onderhoud van deze beschoeiingen is niet nader in beeld gebracht.

racht van stedelijk water naar Waterschap Rijn en IJssel is een inve

tarisatie gemaakt van welke locaties uit de overdracht recentelijk zijn gebaggerd en welke w

terlopen nog een baggerlaag bevatten.  
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een overzichtskaart (A0-formaat) opge-

chem met daarop de locaties die in de over-

De overdracht van het watersysteem heeft voornamelijk betrekking op waterpartijen (watergan-

van de overdrachtssitu-

emeente Doetinchem om de overdracht van 

Het is mogelijk dat voor de feitelijke kadastrale overdracht op bepaalde plaatsen de over-

jn omdat dit beter uitkomt, bijvoor-

De gemeente en het waterschap zullen hier samen 

em zijn voorzien van beschoeiing. Slechts op  

. Deze locaties zijn opgesomd in para-

beschoeiingen zullen door het waterschap worden overgenomen 

functionele beschoeiingen zullen 

Voor de functionele beschoeiingen geldt dat deze 

hiervoor een controle-

rende functie. De staat van onderhoud van deze beschoeiingen is niet nader in beeld gebracht. 

aterschap Rijn en IJssel is een inven-

overdracht recentelijk zijn gebaggerd en welke wa-



 

 

 

In het algemeen gaat het principe op dat de waterlopen in de overdracht in goede staat verk

ren. Eventuele bagger is dan voor rekening van de 

tussen gemeente en waterschap

Gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel 

spraken gemaakt over de watergangen met een baggeropgave.

In bijlage 4 zijn de waterlopen opgenomen uit de overdracht waarvoor nog een baggeropgave 

ligt. In de bijlage is opgenomen hoe groot die opgave is en wat de ve

baggeren zijn. Tevens is de planning voor het baggeren 

 
2.3.3 Kunstwerken 

In de overdracht zijn geen kunstwerken opgenomen die in eigendom overgaan van gemeente 

Doetinchem naar Waterschap

de A-watergang, echter, de gemeente blijft het dagelijks beheer en constructief onder

van uitvoeren. 

 

Het beheer van het hydraulisch profiel van duikers en van water onder bruggen en in duikers 

maakt deel uit van de overdracht. Het eigendom en het constructief onderhoud van duikers en 

bruggen blijft bij de gemeente.

 

 

Inventarisatie en afbakening

In het algemeen gaat het principe op dat de waterlopen in de overdracht in goede staat verk

ren. Eventuele bagger is dan voor rekening van de ‘oude’ eigenaar. Hier kan, in samenspraak 

tussen gemeente en waterschap, van afgeweken worden. 

Gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel hebben in onderling overleg nadere a

over de watergangen met een baggeropgave. 

zijn de waterlopen opgenomen uit de overdracht waarvoor nog een baggeropgave 

is opgenomen hoe groot die opgave is en wat de verwachte kosten van het 

de planning voor het baggeren aangegeven. 

overdracht zijn geen kunstwerken opgenomen die in eigendom overgaan van gemeente 

aterschap Rijn en IJssel. In het centrum van Doetinchem ligt een beduike

e gemeente blijft het dagelijks beheer en constructief onder

Het beheer van het hydraulisch profiel van duikers en van water onder bruggen en in duikers 

maakt deel uit van de overdracht. Het eigendom en het constructief onderhoud van duikers en 

bij de gemeente. 

Inventarisatie en afbakening 
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3 Overdrachtsituaties

3.1 Algemeen 

In voorgaande hoofdstukken is het over te dragen stedelijk water met bijbehorende kenmerken 

uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overdrachtssituatie per watergang.

 
3.2 Basisprincipes 

Voor de waterpartijen hangt de overdracht samen met de situatie van de beschoeiingen en de 

breedte van het profiel. De voorwaarden die op de verschillende watergangen van toepassing 

zijn, zijn weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Basisprincipes overdracht watergangen en beschoeiingen 

Situatie Aangrenzende grond 

1 Gemeente/derden 

2 Derden 

3 Gemeente 

4 Gemeente 

 

Onderstaand worden de voorwaarden per situatie toegelicht.

 
3.2.1 Situatie 1: overdracht watergang tot insteek

In smalle watergangen is moeilijk te bepalen wat het natte profiel is bij maatgevende afvoer. 

Daarnaast is het verschil tussen één meter uit de 

lijke gevallen wordt de watergang van insteek tot insteek overgedra

(zie figuur 3.1). Indien er niet-

door het waterschap in de actuele staat van onderhoud worden overgenomen. In samenspraak 

en op grond van streefbeelden zal worden 

toekomst kan wijzigen. Het streven daarbij is om te komen tot een meer natuurlijke inrichting. 

Herstel van niet-functionele beschoeiing ligt daarbij niet in de lijn der verwachting

voorhand niet geheel uit te sluiten.

 

Figuur 3.1  Overdrachtssituatie 1

 

Overdracht kan gelden voor zowel watergangen grenzend aan gronden van de gemeente als aan 

gronden van derden. 

 

derden

Overdrachtsituaties 

In voorgaande hoofdstukken is het over te dragen stedelijk water met bijbehorende kenmerken 

uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overdrachtssituatie per watergang.

Basisprincipes overdracht 

Voor de waterpartijen hangt de overdracht samen met de situatie van de beschoeiingen en de 

breedte van het profiel. De voorwaarden die op de verschillende watergangen van toepassing 

zijn, zijn weergegeven in tabel 3.  

erdracht watergangen en beschoeiingen  

 Overdracht 

Watergang tot insteek 

Watergang (plus oever) tot kadastrale grens 

Waterlijn tot functionele beschoeiing 

Water + niet-functionele beschoeiing 

Onderstaand worden de voorwaarden per situatie toegelicht. 

Situatie 1: overdracht watergang tot insteek (evt incl. niet functionele beschoeiing)

In smalle watergangen is moeilijk te bepalen wat het natte profiel is bij maatgevende afvoer. 

Daarnaast is het verschil tussen één meter uit de waterlijn en de insteek maar gering. In derg

lijke gevallen wordt de watergang van insteek tot insteek overgedragen naar het waterschap 

-functionele beschoeiing in deze profielen is geplaatst zal deze ook 

door het waterschap in de actuele staat van onderhoud worden overgenomen. In samenspraak 

en op grond van streefbeelden zal worden bepaald of en hoe de inrichting van de oever in de 

toekomst kan wijzigen. Het streven daarbij is om te komen tot een meer natuurlijke inrichting. 

functionele beschoeiing ligt daarbij niet in de lijn der verwachting

t geheel uit te sluiten. 

 
Overdrachtssituatie 1 

Overdracht kan gelden voor zowel watergangen grenzend aan gronden van de gemeente als aan 

waterschap gemeente

waterspiegel
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In voorgaande hoofdstukken is het over te dragen stedelijk water met bijbehorende kenmerken 

uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overdrachtssituatie per watergang. 

Voor de waterpartijen hangt de overdracht samen met de situatie van de beschoeiingen en de 

breedte van het profiel. De voorwaarden die op de verschillende watergangen van toepassing 

Kleur op kaart 

Donkerblauw 

Groen 

Paars 

Roze 

(evt incl. niet functionele beschoeiing) 

In smalle watergangen is moeilijk te bepalen wat het natte profiel is bij maatgevende afvoer. 

lijn en de insteek maar gering. In derge-

gen naar het waterschap  

functionele beschoeiing in deze profielen is geplaatst zal deze ook 

door het waterschap in de actuele staat van onderhoud worden overgenomen. In samenspraak 

bepaald of en hoe de inrichting van de oever in de 

toekomst kan wijzigen. Het streven daarbij is om te komen tot een meer natuurlijke inrichting. 

functionele beschoeiing ligt daarbij niet in de lijn der verwachting, maar is op 

Overdracht kan gelden voor zowel watergangen grenzend aan gronden van de gemeente als aan 



 

 

 

3.2.2 Situatie 2: overdracht watergang (plus oever) tot kadastrale grens

Op een aantal plaatsen grenst de watergang direct aan eigendom van derden (particulieren of 

bijvoorbeeld provincie). Om te voorkomen dat na overdracht de gemeente nog verantwoordelijk 

is voor het beheer en onderhoud van het stuk oever tussen het eigendom van het watersc

en het eigendom van derden, is afgesproken dat het talud tot de eigendomsgrens van derden 

wordt overgedragen naar het waterschap. In sommige gevallen ligt de kadastrale grens midden 

in de watergang, dan wordt alleen het water tot die grens overgedragen

 

Figuur 3.2.   Overdrachtssituatie 2

 

Het grijze blok in de bovenstaande figuur geeft aan dat de grens van het particulier terrein op 

verschillende plaatsen kan liggen.

 

Deze situatie is van toepassing ter plaatse van:

• Locatie 3 

• Locatie 8A 

• Locatie 9A en locatie 9B

• Locatie 11B 

 
3.2.3 Situatie 3: waterlijn tot 

Voor het overgrote deel van de waterlopen geldt dat het waterschap de waterloop overneemt tot 

aan de waterlijn. Hierbij wordt uitgegaan van het 

beschoeiing bij de overgang van het water naar de oever.

damwanden van landhoofden en loopsteigers. Deze functionele beschoeiing blijft in eigendom, 

beheer en onderhoud van de gemeente (zie figuur 3.3).

 

eigendom
derden

variabel

Situatie 2: overdracht watergang (plus oever) tot kadastrale grens

plaatsen grenst de watergang direct aan eigendom van derden (particulieren of 

bijvoorbeeld provincie). Om te voorkomen dat na overdracht de gemeente nog verantwoordelijk 

is voor het beheer en onderhoud van het stuk oever tussen het eigendom van het watersc

en het eigendom van derden, is afgesproken dat het talud tot de eigendomsgrens van derden 

wordt overgedragen naar het waterschap. In sommige gevallen ligt de kadastrale grens midden 

in de watergang, dan wordt alleen het water tot die grens overgedragen. 

 
Overdrachtssituatie 2 

Het grijze blok in de bovenstaande figuur geeft aan dat de grens van het particulier terrein op 

verschillende plaatsen kan liggen. 

Deze situatie is van toepassing ter plaatse van: 

en locatie 9B 

Situatie 3: waterlijn tot (functionele beschoeiing) 

Voor het overgrote deel van de waterlopen geldt dat het waterschap de waterloop overneemt tot 

aan de waterlijn. Hierbij wordt uitgegaan van het zomerpeil. Soms is er sprake van 

beschoeiing bij de overgang van het water naar de oever. Voorbeelden hiervan zijn keermuren, 

damwanden van landhoofden en loopsteigers. Deze functionele beschoeiing blijft in eigendom, 

beheer en onderhoud van de gemeente (zie figuur 3.3). 

waterschap

waterspiegel

Overdrachtsituaties 
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Situatie 2: overdracht watergang (plus oever) tot kadastrale grens 

plaatsen grenst de watergang direct aan eigendom van derden (particulieren of 

bijvoorbeeld provincie). Om te voorkomen dat na overdracht de gemeente nog verantwoordelijk 

is voor het beheer en onderhoud van het stuk oever tussen het eigendom van het waterschap 

en het eigendom van derden, is afgesproken dat het talud tot de eigendomsgrens van derden 

wordt overgedragen naar het waterschap. In sommige gevallen ligt de kadastrale grens midden 

 

Het grijze blok in de bovenstaande figuur geeft aan dat de grens van het particulier terrein op 

Voor het overgrote deel van de waterlopen geldt dat het waterschap de waterloop overneemt tot 

peil. Soms is er sprake van functionele 

Voorbeelden hiervan zijn keermuren, 

damwanden van landhoofden en loopsteigers. Deze functionele beschoeiing blijft in eigendom, 



 

 

 

Figuur 3.3.  Overdrachtssituatie 3

 

Deze situatie is van toepassing ter plaatse van:

• Locatie 2D 

• Locatie 4A 

• Locatie 4C (gedeeltelijk)

• Locatie 12 

 
3.3 Overdrachtssituaties waterpartijen 

In onderstaande tabel zijn voor de over te dragen waterpartijen de 

duid. Op de kaarten in bijlage 2 zijn de overdrachtssituaties gevisualiseerd. 

 

Tabel 3.1 Overdrachtssituaties waterpartijen gemeente 

Kaartnr 

 (bijlage 2) 

Locatie 

2a Vijver Kalmoesveld 

2b Vijver Hoefbladveld 

2c Vijvers Kruizemuntveld

2d Vijvers Kruidenlaan 

3 Bij Hof van Straatsburg

4a Wijnbergse Loopgraaf

4b Wijnbergse Loopgraaf

4c Wijnbergse Loopgraaf

4d Wijnbergse Loopgraaf

  

6a Kapperskolk 

gemeente

functionele 
beschoeiing

Beschoeiing wordt

overgenomen door waterschap

 
Overdrachtssituatie 3 

Deze situatie is van toepassing ter plaatse van: 

Locatie 4C (gedeeltelijk) 

Overdrachtssituaties waterpartijen Doetinchem 

In onderstaande tabel zijn voor de over te dragen waterpartijen de overdrachtssituaties 

. Op de kaarten in bijlage 2 zijn de overdrachtssituaties gevisualiseerd.  

Overdrachtssituaties waterpartijen gemeente – waterschap 

Deellocatie  Overdrachtsituatie en aa

dachtspunten

   • Waterlijn

 

   • Waterlijn

 

Vijvers Kruizemuntveld   • Waterlijn

 

   • Waterlijn

 

Bij Hof van Straatsburg   • Waterlijn

 

Wijnbergse Loopgraaf van Plattenburg naar Ampsen  • Waterlijn excl.

le beschoeiin

stulpingen

 

Wijnbergse Loopgraaf De twee doorsteekjes  • Insteek

•  

Wijnbergse Loopgraaf Vijver Ampsen  • Waterlijn met

functionele beschoeiing

 

Wijnbergse Loopgraaf Vijver Korianderveld  • Waterlijn met niet funct

onele beschoeiing

   

Watergang bovenstrooms van Kap-

perskolk 

 • Insteek

 

 

waterspiegel

functionele 
beschoeiing

waterschap

Beschoeiing wordt niet 

overgenomen door waterschap

Overdrachtsituaties 
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overdrachtssituaties aange-

Overdrachtsituatie en aan-

dachtspunten 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn excl. functione-

eschoeiing bij uit-

stulpingen 

Insteek 

Waterlijn met deels 

functionele beschoeiing 

Waterlijn met niet functi-

onele beschoeiing 

Insteek 



 

 

 

Kaartnr 

 (bijlage 2) 

Locatie 

6b Kapperskolk 

6c Kapperskolk 

6d Kapperskolk 

6
 
e Kapperskolk 

7a Doetinchemse Slinge

  

7b Doetinchemse Slinge

8a Park Wiltinksbrug 

8b Watergangen boven-

strooms vijver Overst

gen 

8c Vijver Overstegen 

8d Watergang tussen vi

vers Overtegen en Be

kenhage 

8e Vijver Beukenhage 

9a Verheulsweide 

9b Verheulsweide 

9c Verheulsweide 

11a Wehlse beek 

11b Wehlse beek 

11c Wehlse beek 

12a Oude IJssel 

12c Oude IJssel 

 

 

Deellocatie  Overdrachtsituatie en aa

dachtspunten

Kapperskolk  • Waterlijn

 

Canadapark  • Waterlijn

 

Sportpark zuid  • Waterlijn 

onele beschoeiing

 

Verbinding  Kapperskolk-Sportpark 

zuid 

 • Insteek

 

 

Doetinchemse Slinge Vijver JF Kennedylaan  • Insteek

   

Doetinchemse Slinge Rozengaardse Veld - Slinge  • Insteek

 

  • Waterlijn

 

n-

Overste-

  • Waterlijn

 

 

 

  • Waterlijn

 

Watergang tussen vij-

vers Overtegen en Beu-

  • Insteek

 

 

 

 exclusief eiland  • Waterlijn

 

Vijver hoge weide  • Waterlijn

 

Vijver Havenstraat  • Waterlijn

 

Vijver Gildestraat  • Waterlijn

 

By-pass bij Donaulaan  • Insteek

 

Bij Alsemveld  • Insteek

 

Verbreding bij Hoefblad  • Insteek

 

Inham naast stapsteen bij spoor-

brug 

 • Insteek

 

 

Stapsteen Oude IJssel – IJssel-

straat 

 • Waterlijn

 

Overdrachtsituaties 
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Overdrachtsituatie en aan-

dachtspunten 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn met niet functi-

onele beschoeiing 

Insteek 

Insteek 

Insteek 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Insteek 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Waterlijn 

Insteek 

Insteek 

Insteek 

Insteek 

Waterlijn 



Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

 

 

4 Beheer en onderhoud

4.1 Basisafspraken

Om tot een goede waterhuishouding te komen, dienen de watergangen regelmatig te worden 

onderhouden. De gewenste situatie is 

watergang aanwezig is om de waterpartijen machinaal vanaf de kant te kunnen onderhouden. 

In het bebouwde gebied van Doetinchem is machinaal onderhoud echter niet altijd mogelijk

het oppervlaktewater te breed om van

 

Indien er ook geen mogelijkheid 

dan zal dit handmatig moeten gebeuren. Dit kan eventueel van

waadpak vanuit het water.  

 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de wensen ten aanzien van het toekomstige beheer en onde

houd van de waterpartijen toegelicht. 

tocol. Dit zijn de vigerende (2014) maatregelpakketen

Rijn en IJssel. In bijlage 3 is hiervan een overzicht opgenomen.

 

Tabel 4.1 Wensen ten aanzien van beheer en onderhoud (per waterpartij)

Kaartnr 

 (bijlage 2) 

Locatie 

2a Vijver Kalmoesveld 

2b Vijver Hoefbladveld 

2c Vijvers Kruizemuntveld

2d Vijvers Kruidenlaan 

3 Bij Hof van Straatsburg

  

4a Wijnbergse Loopgraaf

4b Wijnbergse Loopgraaf

4c Wijnbergse Loopgraaf

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document. : Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel 

Beheer en onderhoud 

Basisafspraken 

Om tot een goede waterhuishouding te komen, dienen de watergangen regelmatig te worden 

e gewenste situatie is dat er een obstakelvrij onderhoudspad langs iedere 

om de waterpartijen machinaal vanaf de kant te kunnen onderhouden. 

In het bebouwde gebied van Doetinchem is machinaal onderhoud echter niet altijd mogelijk

het oppervlaktewater te breed om vanaf de kant te kunnen onderhouden. 

ook geen mogelijkheid is om met de maaiboot de watergang te kunnen 

dan zal dit handmatig moeten gebeuren. Dit kan eventueel vanaf de kant gebeuren of met een 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de wensen ten aanzien van het toekomstige beheer en onde

waterpartijen toegelicht. In sommige gevallen wordt verwezen naar een maaipr

tocol. Dit zijn de vigerende (2014) maatregelpakketen die uitgevoerd worden door 

is hiervan een overzicht opgenomen. 

Tabel 4.1 Wensen ten aanzien van beheer en onderhoud (per waterpartij) 

Deellocatie  Wensen beheer en onde

houd door waters

   • Wateropp

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten

 

   • Wateropp

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten

 

Vijvers Kruizemuntveld   • Wateropp

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten

 

   • Wateropp

wegmaaien

 

Bij Hof van Straatsburg   • Onderhoud

   

Wijnbergse Loopgraaf van Plattenburg naar Ampsen  • Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien

plukken achterlaten

 

Wijnbergse Loopgraaf De twee doorsteekjes  • Wateropp

maaien

• Taluds: 1 a 2x/jr maaien

 

Wijnbergse Loopgraaf Vijver Ampsen  • Wateropp

sterrekroos verwijderen

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel 

in document. 

 

 

 

Om tot een goede waterhuishouding te komen, dienen de watergangen regelmatig te worden 

langs iedere  

om de waterpartijen machinaal vanaf de kant te kunnen onderhouden. 

In het bebouwde gebied van Doetinchem is machinaal onderhoud echter niet altijd mogelijk of is 

kunnen onderhouden 

de kant gebeuren of met een 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de wensen ten aanzien van het toekomstige beheer en onder-

In sommige gevallen wordt verwezen naar een maaipro-

orden door Waterschap 

Wensen beheer en onder-

door waterschap 

Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten 

Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten 

Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten 

Wateropp: 1x/jr alles 

wegmaaien 

Onderhoudspakket 7 

Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten 

Wateropp: 1 a 2x/jr 

maaien 

Taluds: 1 a 2x/jr maaien 

Wateropp: jaarlijks (juni) 

sterrekroos verwijderen 



Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

 

   

Kaartnr 

 (bijlage 2) 

Locatie 

4d Wijnbergse Loopgraaf

  

6a Kapperskolk 

6b Kapperskolk 

6c Kapperskolk 

6d Kapperskolk 

6e Kapperskolk 

7a Doetinchemse Slinge

  

7b Doetinchemse Slinge

8a Park Wiltinkbrug 

8b Watergangen boven-

strooms vijver Overst

gen 

8c Vijver Overstegen 

8d Watergang tussen vi

vers Overtegen en Be

kenhage 

8e Vijver Beukenhage 

9a Verheulsweide 

9b Verheulsweide 

9c Verheulsweide 

9d Verheulsweide 

11a Wehlse beek 

11b Wehlse beek 

11c Wehlse beek 

12a Oude IJssel 

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document. : Fout! Geen tekst met opgegeven opm

in document.

Deellocatie  Wensen beheer en onde

houd door waters

 

 

Wijnbergse Loopgraaf Vijver Korianderveld  • Wateropp

sterrekroos verwijderen

   

Watergang bovenstrooms van Kap-

perskolk 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

 

Kapperskolk  • Wateropp

beheer 1x/jr maaien

 

Canadapark  • Wateropp

beheer 1x/jr maaien

 

Sportpark zuid  • Wateropp

maaien

 

Verbinding  Kapperskolk-Sportpark 

zuid 

 • Taluds

 

Doetinchemse Slinge Vijver JF Kennedylaan  • Conform Veldgids WRIJ

   

Doetinchemse Slinge Rozengaardse Veld - Slinge  • Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten

 

  • Conform Veldgids WRIJ

 

n-

strooms vijver Overste-

  • Conform Veldgids WRIJ

 

 

 

  • Conform Veldgids WRIJ

 

Watergang tussen vij-

vers Overtegen en Beu-

  • Wateropp

 

 

 

 Excl. eiland  • Conform Veldgids WRIJ

 

Vijver hoge weide  • Conform Veldgids WRIJ

 

Vijver Havenstraat  • Conform Veldgids WRIJ

 

Vijver Gildestraat  • Conform Veldgids WRIJ

 

Bedrijvenweg  • Conform Veldgids WRIJ

 

By-pass bij Donaulaan 

 

 • Conform Veldgids WRIJ

Bij Alsemveld 

 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

Verbreding bij Hoefblad 

 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

Inham naast stapsteen bij spoor-

brug 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel 

in document. (Vervolg 13) 

Wensen beheer en onder-

door waterschap 

Wateropp: jaarlijks (juni) 

sterrekroos verwijderen 

Conform Veldgids WRIJ 

Wateropp: ecologisch 

beheer 1x/jr maaien 

Wateropp: ecologisch 

beheer 1x/jr maaien 

Wateropp: beheer 1x/jr 

maaien 

Taluds: met bosmaaier 

Conform Veldgids WRIJ 

Wateropp: 1x/jr (sept) 

75% uitmaaien 25% 

plukken achterlaten 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Wateropp: 2x/jr maaien 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 



Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

 

   

Kaartnr 

 (bijlage 2) 

Locatie 

12b Oude IJssel 

12c Oude IJssel 

 
4.2 Nadere afspraken

In het kader van de overdracht zullen tussen de gemeente en het waterschap nadere afspraken 

worden gemaakt over het beheer en het onderhoud van de waterpartijen. De afspraken kunnen 

betrekking hebben op: 

• de beeldkwaliteit van watergangen;

• de uitvoering van de dagelijkse en grootschalige onderhoudswerkzaamheden;

• het afstemmen van het beheer en onderhoud van de watergangen en de aangrenzende 

gemeentelijke (groen)gebieden. Specifiek aandachtspunt hierbij is 

• het houden van ambtelijk en bestuurlijk overleg.

 
4.3 Overdracht visrechten

Momenteel wordt in de gemeente Doetinchem een 
document ‘Visbeleid Gemeente Doetinchem 2010

ten grondslag. In het document is voorgesorteerd op een overdracht van stedelijk wate

Waterschap Rijn en IJssel. Daarmee gaat ook het visbeleid over naar Waterschap Rijn en

IJssel.  

 

Het beleid dat het waterschap hanteert bestaat uit het beleid 

nen een watersysteem aan een overkoepelende organisatie

geval dus gaan naar Hengelsportfederatie Midden

huidige machtigingen voor vislocaties in de gemeente Doetinchem.
 
Tabel 4.1 Machtigingen voor vislocatie i

(bron: Gegevens Visbeleid gemeente Doetinchem en Hengelsportfederatie Midden Nederland)

Vislocatie 

Vijver Beukenhage 

Kennedy vijver 

Kappertskolk 

Vijver Onstein / Ampsen 

Vijver Boekweitdreef / Koriander- Belderstraat

Veldvijvers Kruidenlaan (7x) 

Vijver Liemersweg 

Vijver Esdoornlaan 

Alle wateren in de wijk Dichteren 

Vijver Esdoorn/Dennendreef, Wehl 

Vijvers sportpark Zuid 

Vijver Verheulsweide Zuid (3x) 

 

Waterpartijen die al in eigendom/beheer zijn van het waterschap, worden al verhuurd aan 

Hengelsportfederatie Midden 

 
4.4 Overige zaken 

De diverse overstorten van de riolering blijven in eigendom van de gemeente 

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen is de vergunningsplicht (op grond van de Waterwet) 

voor deze lozingen opgeheven en gelden algemene 

lijk rioleringsplan (GRP) om de belasting van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken 

zijn dan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden volgens het Besluit lozen buiten inric

tingen.  

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document. : Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel 

in document.

Deellocatie  Wensen beheer en onde

houd door waters

 

Langs Oude IJssel  

 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

Stapsteen Oude IJssel – Ijsselstraat 

 

 • Conform Veldgids WRIJ

 

Nadere afspraken 

de overdracht zullen tussen de gemeente en het waterschap nadere afspraken 

gemaakt over het beheer en het onderhoud van de waterpartijen. De afspraken kunnen 

de beeldkwaliteit van watergangen; 

de uitvoering van de dagelijkse en grootschalige onderhoudswerkzaamheden;

het afstemmen van het beheer en onderhoud van de watergangen en de aangrenzende 

gemeentelijke (groen)gebieden. Specifiek aandachtspunt hierbij is natuurpark Overstegen

het houden van ambtelijk en bestuurlijk overleg. 

Overdracht visrechten 

wordt in de gemeente Doetinchem een ‘eigen’ Visbeleid toegepast. Hiervoor ligt het 
Visbeleid Gemeente Doetinchem 2010-2019’, gemeente Doetinchem, februari 2010, 

In het document is voorgesorteerd op een overdracht van stedelijk wate

Waterschap Rijn en IJssel. Daarmee gaat ook het visbeleid over naar Waterschap Rijn en

Het beleid dat het waterschap hanteert bestaat uit het beleid ‘Verhuren van al 

nen een watersysteem aan een overkoepelende organisatie’. Verhuur van de wateren zal in dit 

geval dus gaan naar Hengelsportfederatie Midden-Nederland. In onderstaande tabel staan de 

huidige machtigingen voor vislocaties in de gemeente Doetinchem. 

Tabel 4.1 Machtigingen voor vislocatie ihkv Visbeleid gemeente Doetinchem 

(bron: Gegevens Visbeleid gemeente Doetinchem en Hengelsportfederatie Midden Nederland) 

Machting om te vissen 

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Belderstraat Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Uitsluitend HSV De Rietvoorn 

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Waterpartijen die al in eigendom/beheer zijn van het waterschap, worden al verhuurd aan 

Hengelsportfederatie Midden Nederland. 

De diverse overstorten van de riolering blijven in eigendom van de gemeente Doetinchem

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen is de vergunningsplicht (op grond van de Waterwet) 

voor deze lozingen opgeheven en gelden algemene regels. De maatregelen uit het gemeent

lijk rioleringsplan (GRP) om de belasting van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken 

zijn dan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden volgens het Besluit lozen buiten inric

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel 

in document. (Vervolg 14) 

Wensen beheer en onder-

door waterschap 

Conform Veldgids WRIJ 

Conform Veldgids WRIJ 

de overdracht zullen tussen de gemeente en het waterschap nadere afspraken 

gemaakt over het beheer en het onderhoud van de waterpartijen. De afspraken kunnen 

de uitvoering van de dagelijkse en grootschalige onderhoudswerkzaamheden; 

het afstemmen van het beheer en onderhoud van de watergangen en de aangrenzende 

natuurpark Overstegen; 

Visbeleid toegepast. Hiervoor ligt het 
, gemeente Doetinchem, februari 2010, 

In het document is voorgesorteerd op een overdracht van stedelijk water naar 

Waterschap Rijn en IJssel. Daarmee gaat ook het visbeleid over naar Waterschap Rijn en 

de wateren bin-

erhuur van de wateren zal in dit 

In onderstaande tabel staan de 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Nederland 

Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Waterpartijen die al in eigendom/beheer zijn van het waterschap, worden al verhuurd aan  

Doetinchem.  

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen is de vergunningsplicht (op grond van de Waterwet) 

regels. De maatregelen uit het gemeente-

lijk rioleringsplan (GRP) om de belasting van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken 

zijn dan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden volgens het Besluit lozen buiten inrich-



 

 

Overzichtskaart overdracht (A0 formaat)

 

Bijlage 1  

 
Overzichtskaart overdracht (A0 formaat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Overzichtskaart overdracht (A0 formaat) 



 

 

 
 





 

 

 

 
Overdrachtstekening per waterloop (A3 formaat)
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Bijlage 2 

 
Overdrachtstekening per waterloop (A3 formaat)
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Overdrachtstekening per waterloop (A3 formaat) 



 

 

 

 





























































 

Informatie onderhoudsprotocollen WRIJ
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Informatie onderhoudsprotocollen WRIJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informatie onderhoudsprotocollen WRIJ 



 

 

 
 
  



 

 

 

 











































































































































 

Overzicht 
 

 

Bijlage 4 

 
Overzicht baggerlocaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
  



 

 

 

 



code 

baggerplan

code 

overdracht naam vijver

onderhouds-plichtige 

volgens baggerplan m3 klasse kosten uitgevoerd 2016 2017 2018 2019 2020 Waterschap Derden

01a - Vijver P.I. De Kruisberg P.I. Kruisberg 49 2 € 2.330 geen vijver voor overdracht 2.330

01b - Vijver P.I. De Kruisberg P.I. Kruisberg 104 2 € 4.931 geen vijver voor overdracht 4.931

02a - Sloten P.I. De Kruisberg P.I. Kruisberg 689 4 € 51.312 geen vijver voor overdracht 51.312

02b - Sloten P.I. De Kruisberg P.I. Kruisberg 249 4 € 18.578 geen vijver voor overdracht 18.578

3 - Sloot 2e Loolaan gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

4 5a deels Sloot bij Energieweg gemeente 32 2 € 1.518 niet in overdracht. Is wadi met overloop 1.518

5 - Bermsloot Keppelseweg Zuidzijde gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

6 - Sloot Beukenhage waterschap 56 0 € 4.150 gebaggerd in 2002 4.150

07a 8e Vijver Beukenhage gemeente 85 3 € 6.303 gebaggerd in 2002 6.303

07b 8e Vijver Beukenhage gemeente 766 2 € 36.366 gebaggerd in 2002 36.366

07c 8e Vijver Beukenhage gemeente 655 2 € 48.787 gebaggerd in 2002 48.787

08a 8c Bonanzavijver gemeente 384 0 € 18.243 gebaggerd in 2006 18.243

08b 8c Bonanzavijver gemeente 477 0 € 22.640 gebaggerd in 2006 22.640

08c 8c Bonanzavijver gemeente 2 0 € 102 gebaggerd in 2006 102

08d 8c Bonanzavijver gemeente 5 0 € 253 gebaggerd in 2006 253

09a 8b Rozengaardsebeek gemeente 608 2 € 28.903 gebaggerd in 2004 28.903

09b 8a Rozengaardsebeek gemeente 98 0 € 4.652 gebaggerd in 2004 4.652

10a 7a Slingevliet gemeente 416 2 € 19.762 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 19.762

10b 7a Slingevliet gemeente 722 2 € 34.280 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 34.280

10c 7a Slingevliet gemeente 1172 2 € 55.658 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 55.658

10d 7a Slingevliet gemeente 1484 2 € 70.472 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 70.472

10e 7a Slingevliet gemeente 44 2 € 2.087 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 2.087

11a 7b Doetinchemse Slinge gemeente/waterschap 68 2 € 3.210 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 3.210

11b - Doetinchemse Slinge gemeente/waterschap 88 0 € 4.161 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 4.161

12 - Bermsloot gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

13 - Bermsloot Liemersweg Noordzijde gemeente 47 2 € 2.209 bermsloot, geen vijver voor overdracht 2.209

14 - Bermsloot Liemersweg Zuidzijde West waterschap 792 2 € 37.620,00 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 37.620

15 - Bermsloot Liemersweg Zuidzijde Noord gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

16 - Bermsloot Europaweg Westzijde Noord gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

17 - Bermsloot Europaweg Westzijde Zuid gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

18 - Bermsloot Europaweg Oostzijde Noord gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

19 - Bermsloot Europaweg Oostzijde Zuid gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

20 - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente - - € 0 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 0

20a 4d Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 11 2 € 791 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 791

20b - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 5 2 € 258 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 258

20c 4c deels Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 13 2 € 617 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 617

20d deel 1 4b poel Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 788 2 € 37.448 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 37.448

20d deel 2 - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 227 2 € 10.789 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 10.789

20e - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 10 2 € 471 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 471

20f 4a Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 334 2 € 15.887 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 15.887

20g - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 195 0 € 9.246 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 9.246

20h - Wijnbergse Loopgraaf waterschap/gemeente 554 1 € 26.316 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 26.316

21a 4d Vijver Sikkeldreef gemeente 418 0 € 19.855 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 19.855

21b 4d Vijver Sikkeldreef gemeente 1100 1 € 52.241 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 52.241

21c 4d Vijver Sikkeldreef gemeente 1450 0 € 68.875 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 68.875

21d 4d Vijver Sikkeldreef gemeente 779 1 € 36.999 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 36.999

21e 4d Vijver Sikkeldreef gemeente 416 1 € 19.772 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 19.772

22a 4c Vijver Onstein gemeente 167 0 € 7.949 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 7.949

22b 4c Vijver Onstein gemeente 337 0 € 15.995 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 15.995

22c 4c Vijver Onstein gemeente 1157 1 € 54.956 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 54.956

22d 4c Vijver Onstein gemeente 999 2 € 47.461 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 47.461

23a 3 Vijvers Dichterense Tochtsloot gemeente 68 2 € 3.225 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 3.225

23b 3 ? Vijvers Dichterense Tochtsloot gemeente 50 3 € 3.707 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ klasse 3 3.707

23c 3 ? Vijvers Dichterense Tochtsloot gemeente 113 3 € 8.385 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ klasse 3 8.385

24 - Dichterense Tochtsloot waterschap 24 0 € 1.159 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 1.159

25a 2c Vijvers Kruidenlaan gemeente 260 0 € 12.343 geen leggerwatergang 12.343

25b 2b Vijvers Kruidenlaan gemeente 162 0 € 7.672 geen leggerwatergang 7.672

25c 2a Vijvers Kruidenlaan gemeente 230 0 € 10.934 geen leggerwatergang 10.934

25d 2d Vijvers Kruidenlaan gemeente 184 0 € 8.734 geen leggerwatergang 8.734

26a 11a+b+c Wehlse Beek waterschap/gemeente 485 1 € 23.026 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 23.026

26b - Wehlse Beek waterschap/gemeente 179 2 € 8.500 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 8.500

27 - Bermsloot Wehlseweg Noord gemeente 103 3 € 7.664 bermsloot, geen vijver voor overdracht klasse 3 7.664

28 - Bermsloot Wehlseweg Zuid gemeente 23 2 € 1.090 bermsloot, geen vijver voor overdracht 1.090

29 - Bermsloot Oude Kildersweg beide zijden gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

30 - Bermsloot Kildersweg West gemeente 30 0 € 1.445 bermsloot, geen vijver voor overdracht 1.445

31b - Bermsloot Kildersweg Oost gemeente 11 2 € 527 bermsloot, geen vijver voor overdracht 527

31a - Bermsloot Kildersweg Oost gemeente 16 2 € 771 bermsloot, geen vijver voor overdracht 771

32a 6d Vijvers Sportpark Zuid gemeente 2079 2 € 154.892 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 154.892

32b 6d Vijvers Sportpark Zuid gemeente 293 0 € 13.899 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 13.899

32c 6d Vijvers Sportpark Zuid gemeente 1313 0 € 62.350 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 62.350

32d 6d Vijvers Sportpark Zuid gemeente 335 0 € 15.889 gebaggerd in 2010 15.889

33a 6c Kleine kolk gemeente 58 0 € 2.761 gebaggerd in 2010 2.761

33b 6c Kleine kolk gemeente 329 2 € 15.645 gebaggerd in 2010 15.645

33c 6c Kleine kolk gemeente 351 2 € 26.131 gebaggerd in 2010 26.131
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33d 6c Kleine kolk gemeente 79 2 € 3.748 gebaggerd in 2010 3.748

34a 6e Kapperskolkse Waterleiding waterschap 14 3 € 1.025 gebaggerd in 2010 1.025

34b 6c Kapperskolkse Waterleiding waterschap 46 2 € 2.180 gebaggerd in 2010 2.180

34c 6a Kapperskolkse Waterleiding waterschap 59 1 € 2.823 gebaggerd in 2010 2.823

35a 6b Kapperskolk gemeente 708 2 € 52.734 gebaggerd in 2010 52.734

35b 6b Kapperskolk gemeente 620 2 € 29.429 gebaggerd in 2010 29.429

35c 6b Kapperskolk gemeente 403 2 € 19.139 gebaggerd in 2010 19.139

35d 6b Kapperskolk gemeente 527 2 € 39.227 gebaggerd in 2010 39.227

35e 6b Kapperskolk gemeente 820 2 € 38.965 gebaggerd in 2010 38.965

35f 6b Kapperskolk gemeente 974 2 € 46.279 gebaggerd in 2010 46.279

35g 6b Kapperskolk gemeente 1031 1 € 48.994 gebaggerd in 2010 48.994

35h 6b Kapperskolk gemeente 496 2 € 23.539 gebaggerd in 2010 23.539

36 - Vijver Vredestein vervallen - - - geen vijver voor overdracht

37 - Vijver Graafschap gemeente 251 2 € 11.943 geen vijver voor overdracht 11.943

38a 9c Vijver 1 Verheulsweide gemeente 70 0 € 5.227 gebaggerd in 2004 5.227

38b 9c Vijver 1 Verheulsweide gemeente 537 2 € 42.683 gebaggerd in 2004 42.683

38c 9c Vijver 1 Verheulsweide gemeente 31 3 € 2.324 gebaggerd in 2004 2.324

39a 9b Vijver 2 Verheulsweide gemeente 790 2 € 58.829 gebaggerd in 2004 58.829

39b 9b Vijver 2 Verheulsweide gemeente 584 0 € 27.726 gebaggerd in 2004 27.726

39c 9b Vijver 2 Verheulsweide gemeente 52 2 € 2.484 gebaggerd in 2004 2.484

40a 9a Vijver 3 Verheulsweide + sloot gemeente 169 2 € 8.044 gebaggerd in 2004 8.044

40b 9a Vijver 3 Verheulsweide + sloot gemeente 199 2 € 9.463 gebaggerd in 2004 9.463

40c 9a Vijver 3 Verheulsweide + sloot gemeente 191 1 € 9.053 gebaggerd in 2004 9.053

40d - Vijver 3 Verheulsweide + sloot gemeente - - - gebaggerd in 2004 -

40e 9a Vijver 3 Verheulsweide + sloot gemeente - - - gebaggerd in 2004 -

41 - Harveldse tochtsloot waterschap 24 1 € 1.136 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ 1.136

42a - Bermsloten A 18 Noordzijde rws/waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42b - Bermsloten A 18 Noordzijde rws/waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42c deel 1 - Bermsloten A 18 Noordzijde waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42c deel 2 - Bermsloten A 18 Noordzijde rws/waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42c deel 3 - Bermsloten A 18 Noordzijde rws/waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42c deel 4 - Bermsloten A 18 Noordzijde rws/waterschap - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

42c deel 5 - Bermsloten A 18 Noordzijde ? - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

43 - Bermsloot Terborgse beide zijden gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

44 - Zaksloot Vlijtstraat gemeente 8 1 € 384 bermsloot, geen vijver voor overdracht 384

45 - Sloot langs spoor NS - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

46a - Sloot bij Roerstraat gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

46b - Sloot bij Roerstraat gemeente - - - bermsloot, geen vijver voor overdracht

101a Akkermansbeek waterschap 729 2 € 54.342 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ Gaanderen 54.342

101b Akkermansbeek waterschap 1002 4 € 76.144 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ Gaanderen 76.144

101c Akkermansbeek waterschap 350 1 € 26.040 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ Gaanderen 26.040

101d Akkermansbeek waterschap 708 2 € 52.717 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ Gaanderen 52.717

102 Zijtak Akkermansbeek bij Vulcaans Oord waterschap 134 4 € 9.980 leggerwatergang, beheer en onderhoud bij WRIJ Gaanderen 9.980

103 Sloot Slakweg gemeente 23 2 € 1.110 beheer en onderhoud bij waterschap Gaanderen 1.110

104 Sloot Gaanderen West gemeente/particulieren 50 0 € 2.394 beheer en onderhoud bij waterschap Gaanderen 2.394

TOTAAL € 2.005.307 € 704.740 € 231.141 € 189.630 € 340.579 € 173.032 € 31.055 € 257.979 € 77.151

kosten tlv gemeente per jaar € 115.571 € 94.815 € 170.290 € 106.358 € 31.055

totaal tlv gemeente € 518.088

€ 487.033

vijvers en sloten rondom vm PI de Kruisberg 77.151€                           100% voor rekening van Rijk

39.683€                           100% voor rekening van de gemeente

257.979€                         100% voor rekening van waterschap

894.699€                         50% voor rekening van gemeente

31.055€                           100% voor rekening van gemeente

reeds gebaggerd 704.740€                         reeds uitgevoerd

2.005.307€                      

vijvers van de gemeente die niet op de legger staan

vijvers van het waterschap die op de legger staan

vijvers met gezamenlijke verantwoordelijkheid, eigendom gemeente en waterschap

vijvers en bermsloten van de gemeente, blijven bij de gemeente; geen overdracht 


