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De waterschapsbelasting

“Waterschap Drents Overijsselse Delta
wil water zoveel mogelijk vasthouden
om droogte tegen te gaan.”

Maaisel direct opruimen
met kipper of maaiselplaat

Geachte lezer,
Voor u ligt de Agrarische nieuwsbrief
van mei 2020.

Het waterschap legt het maaisel uit de
watergangen in veel gebieden op de
bovenkant van het talud (insteek) of in
het land. Sinds enkele jaren is het ook
mogelijk dat wordt meegereden met
een kipper en zijn er goede ervaringen
opgedaan met een maaiselplaat.

Deze keer ligt het accent op het beheer en onder
houd van de watergangen en maatregelen om de
gevolgen van langdurige droogte tegen te gaan.
De coronacrisis raakt uiteraard ook de werkzaam
heden van het waterschap. Kantoorpersoneel en
bestuurders werken zo veel mogelijk thuis en
vanuit huis. Medewerkers van de buitendienst
zetten hun werkzaamheden zo goed als mogelijk
voort, uiteraard met inachtneming van de
landelijke regels. Hierdoor kunnen de vitale taken
van het waterschap doorgang vinden, zoals het
zuiveren van afvalwater en aandacht voor de
waterveiligheid en het waterbeheer.
Velen van u hebben in de bedrijfsvoering ook te
maken met de gevolgen van deze crisis. Succes om
hiermee om te gaan en bovenal: blijf gezond.

Wilt u ons
helpen?

Bij het meerijden met de kipper heeft het
waterschap enkele randvoorwaarden
meegegeven, waaronder:

Met vriendelijke groet,
Hans Pereboom,
dagelijks bestuurslid
Waterschap Drents Overijsselse Delta

	de baklengte van de kipper moet minimaal 5
meter zijn, zodat het maaisel niet naast de
kipper valt. De maaikorven van het waterschap kunnen wel 6 meter breed zijn!;
	
	de agrariër staat er op de afgesproken tijd en
zorgt ervoor dat de kippers snel gelost
kunnen worden. Het waterschap wacht niet
om reden dat het waterschap de kosten zo
laag mogelijk probeert te houden;
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De waterschapsbelasting

De maaiselplaat werkt als volgt: de ontvanger
(agrariër) legt de maaiselplaat (kunststof rijplaat met
ketting) klaar in het land. De plaat wordt achter de
kraan gekoppeld en de machinist legt het maaisel
op de plaat. Wanneer de plaat vol is, wordt het
maaisel van de plaat gedrukt. Het maaisel komt zo
op grote hopen in het land te liggen. Het waterschap heeft zelf geen maaiselplaat.

	het waterschap stemt de maaiplanning niet af
op de bedrijfsvoering van de agrariër.

Deze werkwijze heeft impact op de organisatie en
kan ook niet overal worden toegepast. In gebieden
met onderhoudspaden (1,5 meter of bredere
stroken in eigendom van het waterschap) is het
meerijden met de kipper of de maaiselplaat geen
optie. Ook niet alle onderhoudsmachines van het
waterschap kunnen op dit moment maaisel in een
kipper of op een plaat leggen. Het waterschap wil
graag weten in hoeverre er belangstelling is voor
deze werkwijze. Dan is het mogelijk om de impact
hiervan in te schatten en te bepalen of en hoe we er
verder mee gaan.
Heeft u belangstelling voor het meerijden met een
kipper of het klaarleggen van een maaiselplaat en
rijden we bij u door het land of over een onderhoudspad dat u in medegebruik heeft met een
gebruikersovereenkomst? Meldt u dan aan via onze
website: wdodelta.nl/maaien. Als u zich voorgaande
jaren al heeft aangemeld, dan hoeft u dit niet
opnieuw te doen.
Wanneer aanmelden via de website niet lukt,
dan kunt u ons bellen: 088-2331200.

Wilt u ons helpen
met onze nieuwe
website?
Om onze dienstverlening te verbeteren bouwen wij een nieuwe website.
Hierover horen wij graag uw mening.
Dit kan door via www.wdodelta.nl op
de nieuwe website te kijken en uw
bevindingen met ons te delen.
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11. Eén centraal nummer voor vragen,
meldingen, klachten of wensen.
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Wist u dat...
...er dit jaar andere machines bij u
langs kunnen komen dan u gewend
was. Dit komt omdat het maaibestek
opnieuw is aanbesteed.

Vlot onderhoud
soms bemoeilijkt

...we dit jaar langs de rechterzijde van
de watergang (stroomafwaarts
kijkend) rijden als er een tweezijdige
route door het land is en de water
gang vanaf 1 kant onderhouden
kan worden. Als geheugensteun
kunt u eventueel “lion” onthouden.
LInker zijde, ONeven jaren.

Elk jaar ervaart het waterschap, dat op een aantal plaatsen de
doorgang van onze machines wordt bemoeilijkt of versperd. Dit
zorgt ervoor dat wij ons werk soms niet goed uit kunnen voeren,
waardoor onnodig extra kosten gemaakt worden en de Keur van
het waterschap wordt overtreden.

...wandelen over onderhoudspaden
en ongemotoriseerd varen en
schaatsen op onze hoofdwater
gangen is toegestaan. De hond moet
daarbij aangelijnd zijn. Het recreatie
schap en buurtommetjes kunnen in
overleg de onderhoudspaden
meenemen in hun routes.

Wij vragen u
daarom om:
	maaiselbulten bij doorgangen zo spoedig mogelijk te verwijderen
(in ieder geval voor de volgende maaibeurt);
doorgangen voorzien van poortgrepen;

...uzelf verantwoordelijk bent voor
het openhouden van het door
stroomprofiel en de duikers in
watergangen grenzend aan uw land,
die het waterschap niet onderhoudt.

	afrastering bij breedspooronderhoud minimaal 30 centimeter uit de
insteek te plaatsen en in een smalspoorgebied op 2 meter uit de insteek
(afhankelijk van de hoogte);
weidepompslangen goed te markeren in het veld, zodat we ze niet raken;
	
onderhoudspaden niet om te ploegen en de bouwvoor buiten het
onderhoudspad te leggen;
	
geen ontwateringsgeulen te graven door het onderhoudspad en bestaande
weer dicht te gooien;
	
rekening te houden met gewaskeuze als het waterschap over uw land het
onderhoud uitvoert;
	
als u een hek in de onderhoudsroute wilt verwijderen, neem dan contact op
met het waterschap. Het hek is eigendom van het waterschap;
	
breng een eventuele verhuurder van uw land op de hoogte van
bovenstaande verzoeken.
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Hartelijk
namens dank,
schapsv alle watera k ma n n
en!

...enkele watergangen waar we niet
genoeg water kunnen aanvoeren
voor 1 juni worden gemaaid. Daarbij
wordt rekening gehouden met de
Wet natuurbescherming.

Ontdek
de feitje
s!

...het maaiseizoen loopt van 1 juni
tot half november en u de maai
planning van de breedspoor water
gangen in het landelijk gebied 2
weken van tevoren kunt vinden
op wdodelta.nl/maaien.

start
1 juni

...als u een watergang wilt dempen
met een bodemdiepte van meer dan
40 centimeter onder het maaiveld, is
hiervoor melding bij het waterschap
nodig. Ongeacht wie de watergang in
onderhoud of in eigendom heeft.

...het verplicht is om onttrekking van
grond- of oppervlaktewater voor
beregening te melden bij het
waterschap en vaak is hiervoor een
vergunning nodig. Dit hangt af van de
capaciteit van de installatie. U vindt
de meldings- en vergunningsgrenzen
in onze Keur, maar u kunt natuurlijk
ook contact opnemen met een van
de vergunningverleners van het
waterschap: 088 233 12 00 of
vergunningen@wdodelta.nl. Kijk
voor meer informatie over de
beregeningsregeling op: wdodelta.nl/
vergunningen. Onze peilbeheerders
moeten kunnen inspelen op uw
beregeningsvraag. Daarom is het
nodig dat u 2 dagen van tevoren bij
het waterschap meldt waar u gaat
onttrekken, met welke capaciteit en
met welke duur.

5

Agrariër Gerrit Blankena houdt
water vast door deels gedempte sloot

Droge en
warme
start van
groeiseizoen

Het waterschap voert daar
waar het kan water aan om het
grondwater te voeden en voor
het beregenen in droge tijden.
Daar waar geen aanvoer moge
lijk is, zetten we de stuwen
omhoog om ongewenste afvoer
te voorkomen. Ook kunnen
agrariërs zelf maatregelen
nemen in hun eigen perceel
sloten om water vast te houden.

De afgelopen winter herstelden zich de grondwaterstanden overal,
in veel gevallen zelfs tot een hoge grondwaterstand. De grondwater
buffer was dus grotendeels weer op orde. Met dit vertrekpunt ging
het waterschap het nieuwe droogteseizoen in. Door het uitblijven van
regen is dat seizoen nu wel erg droog begonnen. WDODelta is alert,
omdat het droogteseizoen nog maar net van start is gegaan.

Een mooi voorbeeld hiervan is
uitgevoerd bij de Witteveensleiding
bovenlopen. Dit in goed overleg met de
aanliggende agrariër Gerrit Blankena.

m- N.A.P.

Gerrit runt een melkveehouderij met
125 koeien in het buitengebied van
Holten aan de Helhuizenweg met zicht
op het dorp Nieuw-Heeten. Het plan om
op zijn land maatregelen te treffen om
water vast te houden ontstond in 2013
tijdens een informatiebijeenkomst van
het waterschap in Heeten. Het ging over
de herinrichting van de
Witteveensleiding, maar ook over de
manier van onderhoud en de ontvangt
van maaisel en meerijden met een
kipper. ‘We hadden het idee dat dit er
een beetje doorgedrukt werd.’
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Hoger peil in de sloot belastingen

Het droge weer bleef in ieder geval aanhouden tot begin mei.
Daarom heeft het waterschap de waterpeilen in sloten,
weteringen en kanalen opgezet tot het maximumpeil en houdt
het water vast waar dat kan. Ook voeren wij water aan om de
peilen goed op niveau te houden.
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Beregenen
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Wij zien de afgelopen tijd een toename van meldingen en
vergunningsaanvragen voor het beregenen van gewassen uit
sloten, weteringen en kanalen, vooral vanuit de agrarische
sector. Agrariërs en overige inwoners die een melding willen
doorgeven of een vergunning aanvragen, kunnen dat doen via
de website van het waterschap.

Goede bodem

Water vasthouden begint al met of juist in de bodem. Goed
bodembeheer is iets waar u misschien niet direct profijt van
heeft in 2020, maar dat in ieder geval goed is om mee te
starten of door te zetten. Zo houdt een bodem met een hoog
organisch stofgehalte meer water vast en zorgt een goed
bodemleven er voor dat de neerslag goed de grond zakt en
niet over het maaiveld, al of niet via greppels, wordt afgevoerd.
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Meer weten?

‘Na verloop van tijd kwamen we beter
met elkaar in gesprek en ontstond bij
mij het idee mee te werken aan
maatregelen om de gevolgen van
droogte tegen te gaan. Omdat het
gebied hier rond 10 meter boven NAP
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ligt is er regelmatig gebrek aan water.
Daar komt bij dat het waterschap hier
geen water aan kan voeren.’
‘Als resultaat is een sloot op mijn land
over een lengte van pakweg 2 kilometer
en nog 1 kilometer op het land van de
buurman, voor ongeveer 50% gedempt.
En is er een slenk en een aantal stuwtjes
aangelegd. De slenk is ontstaan door
een deel van het land af te graven.

“De theorie van
het waterschap
klopt in de
praktijk”
Door deze maatregel stroomt het
regenwater niet uit het gebied weg
maar houden we het hier vast en zakt in
de bodem. Bij veel neerslag blijft het
water in de verondiepte sloot staan en
loopt het over in de slenk.’

‘Het zand dat is gebruikt om de sloot
ondieper te maken, kwam vrij bij het
graven van de slenk. Wij leverden het
zand en het waterschap betaalde de
kosten voor uitvoering: een mooie deal.
Het werk is door een aannemer
uitgevoerd in de periode september november 2017.’

Nog een tip voor het
waterschap?
‘We ontvangen het maaisel in goed
overleg en beperken hiermee de schade
aan gewassen. Als pilot lijkt het mij een
goed idee om zelf de watergang van het
waterschap te onderhouden. Dan kan ik
het werk beter plannen en uitvoeren
wanneer het mij het beste uitkomt.
Dit tegen een redelijke vergoeding,
uiteraard nadat de watergang
gecontroleerd of in waterschapstaal
‘geschouwd’ is door het waterschap.
Ze kunnen altijd contact met mij
opnemen om hierover eens van
gedachten te wisselen.’

Gerrit is zeer tevreden over het
resultaat: ‘Het werkt prima. Zelfs in de
lange periode van droogte vanaf half
maart tot eind april dit jaar, stond er
nog lange tijd water in de slenk, is het
omliggende gebied niet verdroogd en
groeit het gras beter. De hoogte van de
stuwtjes is bepaald door hydrologen
van het waterschap. En daar verdienen
ze de complimenten voor: de theorie
klopt met de praktijk.’

Wilt u meer weten over wat er op uw
bedrijf aan maatregelen mogelijk is om
droogte te bestrijden, neem130
dan contact
op met uw gebiedsbeheerder van het
waterschap of met DAW: Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer,
140telefoon:
www.agrarischwaterbeheer.nl
088 888 66 31, e-mail: DAW@ltonoord.nl

150
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“Door de plant met
de lans aan te raken,
stuurt de ‘Rootwave’
elektrische lading.”

De waterschapsbelasting
Hoe zit
Waterschap gaat op innovatieve
wijze om met de bestrijding van
plaagplanten...
Al vele jaren is het waterschap actief met
het bestrijden van ‘plaagplanten’ zoals de
grote waternavel en het parelvederkruid. Dit
zijn planten die van nature niet thuishoren in
de Nederlandse watergangen. Deze soorten
kunnen in snel tempo de watergang geheel
begroeien, waardoor waterpeilen te hoog
worden en het leven in de sloot afneemt.
Inmiddels heeft het waterschap deze soorten aardig
onder controle. Nu blijkt dat het waterschap ook
steeds vaker te maken krijgt met plaagplanten op de
onderhoudspaden of de taluds. Dit zijn bijvoorbeeld
de reuzebereklauw, springbalsemien en vooral de
Japanse duizendknoop. Voor deze laatste soort is in
Nederland de ideale bestrijdingsmethode nog niet
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gevonden. Naast ontgraven, afdekken en maaien is in
2019 een proef gestart om de Japanse duizendknoop
te bestrijden met stroom. Door de plant met de lans
aan te raken, stuurt de ‘Rootwave’ elektrische lading
van 3000 tot 5000 volt door de stengel en de wortel
van de plant. Dit genereert warmte in de plantencellen,
waarbij door de vrijkomende warmte de wortels worden
gekookt. Daardoor gaat er geen energie verloren naar
de omgeving en is er geen risico op nevenschade. Ook
is het niet langer nodig om wortels uit te graven of
door te snijden. Onkruidbestrijding is hierdoor zeer
selectief, zonder chemicaliën en zonder in de bodem te
roeren. Dit tweede jaar onderzoekt het waterschap of
er een blijvende schade is ontstaan en zal er weer een
nabehandeling worden opgestart. We blijven ondertussen
zoeken naar effectievere bestrijdingsmethoden. Zo wordt
de biologische bestrijding met kevers en schimmels
nauwlettend in de gaten gehouden.

Anders dan gemeenten en provincies ontvangen
waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor
de bekostiging van hun taken. Dit regelt het
waterschap zelf door het heffen van belastingen:
de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.
Maar hoe zit dat nou in elkaar?
Wat doet het waterschap met
de waterschapsbelasting?

Met de opbrengst van de
watersysteemheffing zorgen wij voor
veilige dijken en voor voldoende
water voor landbouw, natuur, in de
stad en platteland. Dit bereiken we
door watergangen te onderhouden
en peilbeheer uit te voeren met
behulp van stuwen en gemalen. De
zuiveringsheffing is de belasting die wij
gebruiken om al uw afvalwater schoon
te maken op de rioolwaterzuiveringen.

Hoe wordt de hoogte van de
watersysteemheffing bepaald?
Waterschappen heffen deze belasting
op basis van grondbezit en -gebruik.
Hierbij worden verschillende
belastingtarieven gehanteerd voor
bebouwde grond, agrarisch gebruik,
natuur en wegen. Ook wordt er
onderscheid gemaakt of de grond
binnen- of buitendijks ligt.

dat nou?

Hoe wordt het tarief bepaald?

Om het juiste belastingtarief te
bepalen, houdt het waterschap een
‘tariefdifferentiatiekaart’ bij waarop
deze categorieën worden weergegeven.
Op deze kaart staat aangegeven welke
gebieden voor de belastingheffing als
binnendijks of buitendijks, wegen of
natuur worden aangemerkt.
Het belastingkantoor GBLT bepaalt
of een perceel bebouwd is en dus als
zodanig aangeslagen wordt. U kunt dit
bekijken op wdodelta.nl/belastingen
Hier vindt u ook meer informatie over
de waterschapsbelastingen.

Wie regelt de belastingen?

Belastingkantoor GBLT regelt de
belastingen voor waterschappen
en gemeenten, waaronder die van
Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Daarom ontvangt u de belastingaanslag
van GBLT. Op www.gblt.nl regelt u
uw persoonlijke belastingzaken zoals
bijvoorbeeld uw rekeningnummer
wijzigen.

Informatie GBLT

Heeft u vragen over uw
belastingen? Dan kunt u GBLT
bellen van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
via het telefoonnummer
088 - 064 55 55 of uw vraag
stellen viaTwitter: @gbltservice.
GBLT helpt u graag. Ontvangt
u uw belastingaanslag liever
digitaal?
Dat kan via de Berichtenbox
van MijnOverheid op:
www.mijnoverheid.nl
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Verbeterde mogelijk
heden gebruik maaisel
in de landbouw.
In het Vechtdal is in 2016 de pilot OMAB (Organisch (rest) Materiaal
Als Bodemverbeteraar) gestart. Dit streeft naar goed gebruik van
maaisel afkomstig van bermen, watergangen, bergingen en dergelijke,
in de landbouw te optimaliseren. Naast WDODelta werken hierin de
gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, waterschap Vechtstromen,
ANV De Ommer Marke en de provincie Overijssel, samen.
De pilot richt zich op het beantwoorden van vragen zoals: ’Als ik maaisel kan krijgen, hoe pas ik
dat het beste toe op mijn bedrijf?’ en ‘Wat is het effect van de manier van opslaan, toevoegingen,
composteren of fermenteren, op bodem en opbrengst?’ Ook richt de pilot zich op het verbeteren
van de regelgeving zodat een verantwoord gebruik mogelijk wordt.
Onlangs is een grote stap gemaakt. De provincie Overijssel heeft ingestemd met een door
OMAB ontwikkelde werkwijze (de ‘Vechtdal Aanpak’), die past binnen de ‘Vrijstellingsregeling
Plantenresten’ en die borgt dat er ‘schoon en onverdacht’ maaisel aan de agrariër wordt
aangeboden. De werkwijze mag door iedereen in Overijssel worden toegepast.
In de gemeente Dalfsen wordt dit maaiseizoen, door de gemeente en het waterschap met de
‘Vechtdal Aanpak’ gewerkt. De uitvoering wordt onderzocht op ervaringen van leveranciers,
agrariërs en uitvoerders, terwijl ook het kostenplaatje opgemaakt wordt. Alle resultaten en
ervaringen worden breed gedeeld via website en informatienummer. Hopelijk kan er in het najaar
een infomarkt plaatsvinden.

Eén centraal nummer voor vragen,
meldingen, klachten of wensen
Assen

Goed beheer van de watergangen en de
waterpeilen is voor de agrarische sector van
groot belang. Dit geldt zeker in tijden van veel
neerslag en in droge perioden. Het waterschap
wil u hierover zo goed mogelijk te woord staan.
Daarvoor kunt u bellen of mailen met het
waterschap in Zwolle.
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Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens
kantooruren: van 8.00 tot 17.00 uur. In geval van calamiteiten
zijn wij op dit nummer 7 maal 24 uur bereikbaar. Ook kunt u
ons altijd een e-mail sturen: info@wdodelta.nl

Hoogeveen
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Als waterschap komen wij graag met u in contact en zijn wij
graag op de hoogte van wat er speelt in ons werkgebied.
Daarom werken we onder meer met gebiedsbeheerders en
peilbeheerders

Kampen
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Zwolle
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Gebiedsbeheerders

In de vorige nieuwsbrief van maart 2020 stond informatie
over onze gebiedsbeheerders. Zij zijn het aanspreekpunt
voor al uw vragen over het watersysteem en het daarbij
behorende beheer en onderhoud.
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Deventer

Peilbeheerders

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze
peilbeheerders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt over het
beheer van het waterpeil. Heeft u een vraag? Stel hem gerust.
U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer
en mailadres. Op de kaart staat aangegeven welke
peilbeheerder voor welk gebied verantwoordelijk is.

1

2

3

(088) 233 12 00
Roald de Vries

Mark Jan
van der Weide
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Kijk voor meer informatie op
www.ommermarke.nl of bel
0523-235559 op werkdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Jan Rave

7

Ronald Gol

Ruud Bomert

Peter Bruinenberg
telefoon
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Richard Admiraal
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Johan Zielman
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Johan Zwiep
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Kees van de Streek

Jan Meijering
9

Tieme Spijkerman

Douwe Kootstra
15
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Erik Spoelman

Wijnand Kruiper
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