Beschrijving

Ambitieuze variant
Beschoeide én onbeschoeide
oevers worden op beeldkwaliteit
B onderhouden. 5 jaarlijks worden
inspecties uitgevoerd naar de
toestand van het areaal, en vindt
Domein Oevers monitoring op ecologische
aspecten plaats.

Duikers worden proactief
beheerd. We inspecteren de
duikers en treffen maatregelen bij
vastgesteld verminderd
Domein Duikers
functioneren

Plus-variant
Beschoeide oevers
worden binnen én
buiten bebouwde kom
op beeldkwaliteit B
onderhouden. 5
jaarlijks vindt inspectie
plaats naar de
toestand van het
areaal.

Toestandsaspecten
worden in beeld
gebracht met een
inspectie. Vervanging
vindt plaats als er
aanleiding toe is vanuit
inspectie binnen
budgetten.
We monitoren de
Baggeren doen we in
vervuilingsgraad van de
lijn met de lopende
watergangen aan de hand van
baggerplanning
slibdiktemetingen en baggeren
cyclisch (15 jaar). In
Domein Watergangen
waar nodig in het gebied. Maaien een deel van het
doen we met uitgebreide
areaal passen we
ecologische ambities en
biodivers maaibeheer
monitoring.
toe.

0-variant
Beschoeide oevers worden op
beeldkwaliteit B onderhouden.
Maatregelen in oevers met
beeldkwaliteit C worden in eerste
instantie in bebouwde kom
uitgevoerd. Het budget is
taakstellend voor het aantal
oevers dat onderhouden kan
worden. Er vindt geen inspectie
plaats van de toestand van het
areaal.
Beheer vindt plaats bij falen van
de voorziening in doorstroming of
constructie.

Min-variant
Beschoeide oevers worden op
beeldkwaliteit B onderhouden.
Maatregelen in oevers met
beeldkwaliteit C worden in eerste
instantie in bebouwde kom
uitgevoerd. Het budget is
taakstellend voor het aantal
oevers dat onderhouden kan
worden. Er vindt geen inspectie
plaats van de toestand van het
areaal.
Beheer vindt plaats bij falen van
de voorziening in doorstroming of
constructie.

Baggeren doen we in lijn met de
lopende baggerplanning cyclisch
(15 jaar). Maaien gebeurt onder
staand beleid, jaarlijks het gehele
areaal.

Baggeren doen we in lijn met de
lopende baggerplanning cyclisch
(15 jaar). Maaien doen we met
uitgebreide ecologische ambities
vanuit kostenbesparing.

Allen
Oeverbescherming in
beeldkwaliteit D
worden incidenteel
vervangen.
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Kanttekeningen

Ambitieuze variant
Geen, we zijn volledig in control
over onze kapitaalsgoederen

Plus-variant
Na inlopen achterstand
(D-niveau) zijn we
volledig in control over
de oevers

0-variant
We zijn niet volledig op
beeldkwaliteit B na 10 jaar.
Consequentie van de 0-variant is
een gedeeltelijke bijstelling van de
doelen in het buitengebied naar
niveau C én maatregelen in het
Domein oevers
areaal met beeldkwaliteit A- en Bmoeten gefaseerd worden met
teruggang in kwaliteit tot gevolg.
door uitgesteld beheer kunnen
calamiteiten voorkomen met
oevers die inzakken.
Geen, we zijn volledig in control Na inspectie van het De duikers worden niet op
over onze kapitaalsgoederen
areaal zijn we binnen kwaliteit geinspecteerd waardoor
enkele jaren in control. het beeld hoe het areaal er aan
Domein Duikers
toe is niet volledig is. Er is een
risico dat duikers instorten omdat
falen van constructie niet
gesignaleerd wordt.
Geen, we zijn volledig in control We continueren
We continueren baggerbeleid en
over onze kapitaalsgoederen.
baggerbeleid en zijn in zijn in control rond maaibeleid.
Maaibeleid met deze ambities
control rond
Maaibeleid wordt afgestemd met
Domein Watergangen dient verregaand met het
maaibeleid.
het Waterschap.
waterschap afgestemd te worden Maaibeleid wordt
in uitvoering in verband met
afgestemd met het
afwijkingen op de Keur.
Waterschap.

Min-variant
We zijn niet volledig op
beeldkwaliteit B na 10 jaar.
Consequentie van de 0-variant is
een gedeeltelijke bijstelling van de
doelen in het buitengebied naar
niveau C én maatregelen in het
areaal met beeldkwaliteit A- en Bmoeten gefaseerd worden met
teruggang in kwaliteit tot gevolg.
door uitgesteld beheer kunnen
calamiteiten voorkomen met
oevers die inzakken.
De duikers worden niet op
kwaliteit geinspecteerd waardoor
het beeld hoe het areaal er aan
toe is niet volledig is. Er is een
risico dat duikers instorten omdat
falen van constructie niet
gesignaleerd wordt.
Intensief gedifferentieerd maaien
vanuit kostenoverweging is
mogelijk, maar het is onzeker of
het waterschap op grote schaal
akkoord gaat met afwijkingen in de
Keur.

Allen

