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1

Programma Water in Balans

1.1

Programma-identificatie

Naam programma:
Rapportageperiode:
Intern ambtelijk opdrachtgever:

1.2

Water in Balans
mei -december 2020
Bart van den Berg

Programmaopdracht

Waterschap Limburg heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering en onder
andere te werken aan het verminderen van de wateroverlast. Met 'Water in Balans' (WiB) zetten
we - vanuit de focus van wateroverlast - verder in op een
gestructureerde en robuuste aanpak, co-creatie met de omgeving en integrale aanpak van andere
relevante waterdoelen. Waterschap Limburg werkt mee aan een klimaatadaptief Limburg.
Kenmerkend voor de programma-aanpak 'Water in Balans' is het samenspel tussen concrete doelen
binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en
praktijk anderzijds, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Dat vraagt focus op
de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op
de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.
WL draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het regionaal watersysteem.
Voor het aanpakken van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig in het landelijk gebied,
stedelijk gebied en de eigen woonomgeving van de inwoner. WL kan het niet alleen. Dat vraagt een
goede en betrouwbare samenwerking met de omgeving.
De focus van WL is het ontwerpen van maatregelen en het leveren van de inspanningen om te
voldoen aan de wateroverlast norm uit het Provinciaal Waterplan 2016-2021 (PS, 11 december
2015), met oog voor de ambities uit het Waterbeheersplan 2016-2021. Waar mogelijk en nodig
worden andere doelen meteen meegenomen.
De eerste tranche gebiedsprojecten zijn: Meerssen, Oirsbeek, Eckeltsebeek, Schelkensbeek,
Breevennen en Kwistbeek, Limbricht-Einighausen, aanpak/verkenningen Geuldal, Centrumplan
Gulpen en Lange Gracht. Hegge is hieraan later toegevoegd. Voor de middellange en lange termijn
(tot 2050) stonden begin 2020 nog meer dan 50 andere knelpunten op de scopelijst. Na een
grondige analyse van deze knelpunten is deze lijst eind 2020 lijst teruggebracht naar 32; de
afgevoerde knelpunten bleken bij nadere analyse geen normoverschrijding of al opgelost. Uit de
resterende knelpunten wordt in 2021 de tweede tranche projecten geprioriteerd en
geprogrammeerd. Vooruitlopend hierop en op het vaststellen van het programmaplan heeft het DB
eind 2020 vijf projecten benoemd en vastgesteld waar de verkenningen worden opgestart.
Het programma Water in Balans is een grote opgave in de aanpak van klimaatadaptie en moeten
we zien als een aanbod aan de omgeving om samen Limburg klimaatadaptief te maken. Waterschap
Limburg heeft de uitdaging mee te werken aan een klimaatadaptief Limburg. Het programmaplan
WiB is in het AB van 27 november 2019 vastgesteld.
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Aanpak via de 4 knoppen
De focus van het programma en het programmateam WiB gaat uit naar het aanpakken van
knelpunten wateroverlast waar niet aan de normering uit het Provinciaal Waterplan wordt voldaan.
Kern van de aanpak hiervan is ‘het 4 knoppen-model’:
1. Landelijk/buitengebied
2. Stedelijk/bebouwd gebied
3. Watersysteem/beken en beekdalen
4. Schade beperking in eigen woning.

WL draagt primair verantwoordelijkheid voor het aanpakken van knelpunten in het Regionaal
Watersysteem (knop 3) en heeft daarin eigenaarschap. Voor het bereiken van resultaten
op de andere knoppen regisseert WL het proces, adviseert en biedt waar mogelijk ondersteuning.
Deze rapportage betreft de periode mei – december 2020 van de eerste tranche Water in Balans.
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Waterschap Limburg

Algehele programma status

De opgave van Water in Balans kent een korte en een middellange termijn en is onder te verdelen in
programma brede activiteiten en projecten. En kent een knoppenbenadering vanuit het programma
en is daarmee project overstijgend.
Naast de inhoudelijke scope kent het programma ook een scope in tijd. De scope in tijd van het
programmaplan is de periode 2019-2025. Deze is opgedeeld in korte termijn/1e tranche (2019-2021)
en een middellange termijn/2e tranche (2021-2025). De opgave voor het aanpakken van
wateroverlast knelpunten reikt echter verder, tot 2050.
1.3.1

Programmabrede activiteiten

Naast het concreet aanpakken van projecten zijn ook programma activiteiten noodzakelijk die
randvoorwaardelijk zijn voor de programmatische aanpak. Het betreft het samenspel tussen
concrete doelen enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk
anderzijds. Zonder hierbij het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen.
Om de scope voor de middellange termijn (2021-2025) vast te stellen heeft een analyse
plaatsgevonden van de wateroverlastknelpunten en vervolgens een actualisatie van de database van
wateroverlastknelpunten. Deze geactualiseerde knelpuntenlijst heeft het DB in december 2020
vastgesteld. Om te komen tot deze actualisatie zijn voor alle knelpunten factsheets opgesteld.
Hiermee is informatie voor alle knelpunten beschikbaar om te kunnen prioriteren en programmeren.
Het DB heeft tevens in december 2020 de programmeringssystematiek vastgesteld en het
uitvoeringsprogramma voor 2021. Bij vaststelling van het programmaplan 2021-2025 wordt tranche
2 verder geprogrammeerd. De ervaringen vanuit de eerste tranche projecten rollen we uit naar de
nieuw op te pakken projecten.
Verder zetten we actief in op het invullen van de faciliterende/stimulerende rol van Waterschap
Limburg richting de knoppen uit het 4-knoppen-model. Zodat er mogelijk een versnelling en
afstemming ontstaat van de realisatie van maatregelen tegen wateroverlast in het kader van
klimaatadaptatie.
We hebben als WiB een belangrijke bijdrage geleverd aan de propositie Heuvelland; Verduurzaming
water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg. Provincie Limburg heeft de regie op dit project en
steekt met name in op maatregelen voor betere (grond)kwaliteit. WiB heeft de regie op de knop
landelijk gebied gepakt om het proces op gang te brengen en een forse impuls te geven aan het
focusgebied van de propositie Heuvelland. Daarnaast zetten we in op droogtemaatregelen en het
verbeteren van waterkwaliteit. De samenwerking tussen provincie en WL is van belang omdat veelal
beide doelen worden bediend.
Nieuwe toepassingen en innovatie, aanjagen en bijdragen aan beleidsvernieuwingen vanuit de
praktijk zoals normering en landschappelijke inpassing, initiëren van juridische instrumentarium zoals
verkorte besluitvormingsprocedures van een projectplan waterwet en een grondverwervingsplan zijn
allen onderwerpen die tot de programmabrede activiteiten behoren en bij succes uitgerold kunnen
worden.
In deze verslagperiode hebben zich geen nieuwe initiatieven van derden voorgedaan waar Water in
Balans op aan kon sluiten. Wanneer er zich kansen voordoen om aan te haken bij verkenningen en/of
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het begeleiden van waterberging ten behoeve van een knelpunt bij projecten van derden, wordt
deze afweging gemaakt.
1.3.2
Knoppenbenadering
Limburg klimaatadaptief maken, dat is waar we samen met en voor de omgeving voor gaan. Eén
partij kan de ambitie niet waarmaken, alle inspanningen van alle partijen zijn nodig. Dit is in beeld
gebracht door het zogenoemde 4-knoppen-model. Voor alle knoppen geldt dat gebieds- en
maatwerk geleverd moet worden. WL draagt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van
knelpunten in het regionaal watersysteem, knop 3. Voor het bereiken van resultaten op de andere
knoppen faciliteert WL. De projecten van Water in Balans worden niet alleen door onszelf
uitgevoerd. Wij zoeken de samenwerking met de regionale partners op.
Knoppenmanagement

Mei - dec 2020

Activiteit (Knop)

Focus afgelopen periode

A

Knop landelijk gebied

B

Knop stedelijk gebied

Heuvelland; koppeling aan Propositie
Heuvelland, voortzetting
praktijkproeven, uitwerking AB regeling
stimulering landbouwmaatregelen
In Meerssen-Ulestraten en
Oirsbeek-Schinnen; haalbaarheidsstudie
afkoppelen, krachtenveldanalyse

C

Knop regionaal watersysteem

D

Knop schade beperken eigen
woning

Status

Projecten realisatie tranche 1,
planvoorbereiding tranche 2
In Meerssen-Ulestraten en
Oirsbeek-Schinnen; ontwikkelen
draaiboek bij wateroverlast en
maatregelenkist

Voor toelichting op de kleuren, zie legenda
Legenda
conform planning, behoeft geen bijsturing
wijkt af van planning, maar beheersbaar binnen scope
wijkt af van planning en niet realiseerbaar binnen scope

6/23

zaaknr. 2020-Z2786
doc.nr. 2021-D15876

Bestuurlijke voortgangsrapportage Water in Balans

1.3.3
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Projecten

Met het programma Water in Balans werken wij aan een robuuste en programmatische
aanpak waarin wij vooruitkijken naar de opgave op lange termijn, de concrete knelpunten op
middellange termijn analyseren en voor de korte termijn projecten realiseren (planuitwerking en
uitvoering).
Gerealiseerde (deel-)projecten
• In juni 2020 is het project Centrumplan Gulpen opgeleverd. De gemeente Gulpen heeft de
realisatie van onze watermaatregelen meegenomen in de uitvoering van de eigen
maatregelen in het centrum van Gulpen.
• In juli 2020 is fase 1 van het gebiedsproject Schelkensbeek opgeleverd.
• In december is fase 1 van het gebiedsprojectMeerssen opgeleverd.
• In het Geuldal is de vergroting van buffer de Heek als onderdeel van het Hekerbeekdal in
december 2020 gerealiseerd.
(Deel-)Projecten in de uitvoeringsfase
• In oktober is het Projectplan Waterwet voor Oirsbeek fase 1 (aanleg/vergroting van 3
buffers) vastgesteld. Het project is eind 2020 in uitvoering gegaan.
(Deel-)Projecten in de planvormingsfase
• De planuitwerking voor Oirsbeek fase 2 is in volle gang. Nagenoeg alle onderzoeken zijn
uitgevoerd en vanaf Q2 van 2020 zijn we begonnen met de ontwerpen voor het Projectplan
Waterwet. Het verkrijgen van draagvlak vraagt om een zorgvuldig traject.
• Het projectplan voor Schelkensbeek fase 2 hebben we in 2020 afgerond. Een goed verlopen
gebiedsproces (ondanks de beperkingen vanwege Corona) heeft geleid tot een breed
draagvlak voor het plan.
• Het ontwerp-projectplan waterwet Eckeltsebeek is vastgesteld. We voorzien hier een
bezwaarprocedure omdat we ondanks een zorgvuldig omgevingsproces niet tot
overeenstemming kunnen komen met een belanghebbende. De uitvoering loopt vooralsnog
door.
• Voor Meerssen fase 2 vraagt besluitvorming ten aanzien van het voorkeursalternatief door
de gemeente (welstand) en de Provincie (bescherming grondwaterwingebied) de nodige
zorgvuldigheid en tijd. Vanwege de grote impact op de omgeving besteden we extra
aandacht aan de landschappelijke inpassing en aan het omgevingsproces.
• Het ontwerp Projectplan Waterwet voor de Fietsverbinding en Watermaatregelen
Heuvelland-Parkstad (Lange Gracht) is in augustus 2020 vastgesteld. Op de
watermaatregelen hebben we geen zienswijzen ontvangen. Om het project te kunnen
realiseren moeten we de grondverwerving nog afronden voor de aan te leggen
regenwaterbuffers, de fietsverbinding en daarmee ook voor de maatregelen aan de Lange
Gracht.
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(Deel-)Projecten in de verkenningsfase
• In het project Hegge heeft de gemeente de lead en vraagt het integrale maatregelenpakket
veel tijd. Het bufferontwerp moeten we hierop afstemmen.
• Breevennen: De optie om waterberging en zonnepark “op dezelfde hectare” in het beekdal
van de Oostrumsche Beek te ontwikkelen vraagt afstemming. De uitkomst van bestuurlijke
besluitvorming, begin 2021, geeft duidelijkheid over de verdere voortgang.
• In december 2020 heeft het DB ingestemd met het starten van vijf nieuwe
gebiedsverkenningen vooruitlopend op de vaststelling van het programmaplan Tranche 2.
Het betreffen de verkenningen:
• Hekerbeekdal (als onderdeel van knelpunt Valkenburg);
• Mechelderbeekdal;
• Lemiers en Oud-Lemiers;
• Wijnandsrade;
• Einighausen-Limbricht.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Project
P360044
P360046
P255901
P177803
P148302
P180902
P003106
P399911
P042402
P016902

mei-aug 2020
gebiedsproject Meerssen
gebiedsproject Oirsbeek
gebiedsproject Eckeltsebeek
gebiedsproject Schelkensbeek
retentiegebied Breevennen
gebiedsproject Kwistbeek
wateroverlastmaatregelen Geuldal
wateroverlastmaatregelen Einighausen-Limbricht
centrumplan Gulpen-Wittem
waterberging Lange Gracht

k
l

P360056
P360034

wateroverlast Hegge
Water in Balans (programmabreed)

Nieuwe verk.

Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het begin van deze rapportage.

Ad a: Meerssen Fase 1 is gerealiseerd. Besluitvorming ten aanzien van fase 2 vraagt zorgvuldigheid.
Er zijn meerdere belangen en belanghebbenden in het gebied en dat vergt een zorgvuldige
afstemming. Enkele buffers zijn hierdoor vertraagd in de afronding. Zorgvuldigheid gaat hier boven
snelle realisatie. Waar nodig splitsen we verder op in deelfasen om de uitvoering van maatregelen zo
veel mogelijk te borgen.
Ad b: Oirsbeek fase 2 kent twee locaties waar de planvorming meer aandacht vraagt. Om niet te
stagneren knippen we fase 2 in twee delen. Fase 2 met de in 2021 te realiseren buffers en fase 3 met
de twee overige locaties met een realisatie in 2022.
Ad h: Einighausen wordt vooruitlopend op het programmaplan tranche 2 als nieuwe verkenning
opgestart.
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1.5

Waterschap Limburg

Terugblik en vooruitblik programma Water in Balans

1.5.1
Successen
Ondanks de stikstof en PFAS maatregelen en de coronapandemie zijn er heel wat successen te
benoemen in 2020. Zoals in paragraaf 1.3.3 benoemd hebben we diverse (deel)projecten opgeleverd,
nieuwe projecten opgestart, ontwerp-projectplannen vastgesteld en innovaties gerealiseerd.
Een opsomming hiervan geeft aan dat we ook in 2020 hard gewerkt hebben aan een klimaatadaptief
Limburg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplevering project Centrumplan Gulpen
Oplevering Schelkensbeek fase 1
Oplevering buffer De Heek
Oplevering buffer Meerssen fase 1
Start uitvoering buffer Oirsbeek fase 1
Vastgesteld ontwerp-projectplan Lange Gracht
Vastgesteld ontwerp-projectplan Schelkensbeek
Vastgesteld ontwerp-projectplan Eckeltsebeek
Uitvoeringsovereenkomst propositie Heuvelland
Vastgestelde knelpuntenlijst na actualisatie
Factsheets van alle knelpunten
Succesvolle praktijkproeven landelijk gebied
Strategische aanpak omgevingsmanagement
Videoserie over water vasthouden in landelijk gebied
Online omgevingsbijeenkomsten via webinar en Zoom
Maatregelenkist schade beperken eigen woning

1.5.2
Innovaties
Naast de gebruikelijke en gangbare maatregelen zoeken we naar andere manieren om te voldoen
aan de opgave. Zowel in de maatregel zelf als in het proces.
•
•
•
•
•
•

Gefaseerde leegloop van buffers realiseren door middel van automatisering.
Toepassen cost-benefit methode in het Geuldal.
Ons water Leefstijlvinder toepassen in omgevingsanalyses en daar de
communicatie op afstemmen
Visualisatie voor inwoners van buffer Hegge door middel van een VR bril.
Inzetbaarheid van drones.
Andere wijze van benadering omgevingsproces (o.a. digitaal).

1.5.3
Vooruitblik op programmaplan 2e tranche
In 2021 prioriteren en programmeren we de 2e tranche. Ook evalueren we het programma WiB. Dit
als input voor de actualisatie van het programmaplan dat we dit najaar (2021) voorleggen aan het
AB voor besluitvorming.
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Knoppen

Landelijk gebied
Binnen de aanpak op landelijk gebied zijn demo-en praktijkproeven gerealiseerd op zo’n 20
pilotbedrijven en op proefboerderij Wijnandsrade. Deze hebben we uitgedragen via onder meer
veldbezoeken, artikelen in vakbladen, videofilms en het verspreiden van een document met daarin
een omschrijving van de 15 landbouwmaatregelen. We hebben de activiteiten op landelijk gebied
kunnen koppelen aan de door LNV toegekende bijdrage Vitaal Platteland (Heuvellandpropositie,
trekker provincie). Nu we dit traject samen met de provincie succesvol hebben afgerond, kunnen we
het succes doorzetten. De Propositie biedt middelen en capaciteit om de landbouwmaatregelen uit
te rollen in een deel van het Heuvelland. Tevens zoeken we in projecten als Terblijt, Hegge en
Wolfhagen actief naar toepasbare en effectieve maatregelen in het landelijk gebied. In het gebied
Wolfhagen (onderdeel van gebiedspilot Oirsbeek) werken we met Natuurmonumenten en de LLTB
samen aan het bedenken van maatregelen tegen wateroverlast bij landbouw en bij natuur
(aangepaste teelten en herinrichting extra waterinfiltratie). De verkenning van mogelijke
oplossingen, aan de keukentafel, loopt.
Stedelijk gebied
In knop 2 ‘Stedelijk gebied’ werken we gezamenlijk met de gemeenten aan maatregelen in het
stedelijk gebied (onder andere afkoppelen). De verantwoordelijkheid blijft primair bij de gemeenten.
Als WL stimuleren we de gemeenten om water vast te houden. Daarnaast dragen we bij door te
adviseren. Tevens zetten we in op bewustwording bij inwoners via campagnes als Waterklaar en met
(voorbeeld)projecten bij grote organisaties (bedrijventerreinen, woningbouwcoöperaties, scholen
etc.). Dit stimuleert afkoppelen en blijft zeker waardevol.
Met de gemeenten Meerssen en Oirsbeek hebben we de mogelijkheden verkend om water vast te
houden in stedelijk gebied door onder andere een haalbaarheidsstudie afkoppelen, een
krachtenveldanalyse met specifiek aandacht voor bedrijven en woningbouwcoöperaties, een
inventarisatie van klimaatadaptatie bij bedrijventerreinen en inventarisaties bij inwoners naar zelf te
nemen maatregelen.
De eerste voorzichtige conclusies zijn dat infiltratie in de Limburgse lössgrond moeilijk is, afkoppelen
in kernen erg kostbaar is en dat het hebben en continueren van stimuleringsregelingen van groot
belang is om onze doelen te realiseren. Doorgaan met bewustwording bij inwoners via Waterklaar en
met (voorbeeld)projecten bij grote organisaties (woningbouwcoöperaties, scholen etc.) stimuleert
afkoppelen en blijft zeker waardevol.
Watersysteem
Knop 3 betreffen onze eigen WL-projecten in het watersysteem en zijn afzonderlijk opgenomen in
deze rapportage (paragraaf 1.5.1).
Schade beperken eigen woning
Voor knop 4 zijn inventarisaties uitgevoerd bij woningeigenaren die wateroverlast hebben in de
gebiedsprojecten Meerssen en Oirsbeek. Hiervoor is samen met de gemeenten een pakket aan
standaard maatregelen (maatregelenkist) uitgewerkt. En zijn draaiboeken gemaakt over wat
inwoners kunnen doen om de schade te beperken bij hevige buien. WL draagt hier vooral
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procesmatig aan bij, de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen ligt nadrukkelijk bij de
gemeenten.
De komende periode blijven we de opgedane ervaringen ten aanzien van de knoppen inbrengen in
de nieuw op te starten gebiedsprojecten.

1.6

Programmadashboard

Hieronder wordt de programmastatus op de aspecten van het Integraal Project Management (IPM)
weergegeven.

Project/programma
mei-dec 2020
A
Programmamanagement
Draagvlak
Middelen en capaciteit
Raakvlakken (binnen WL)
Veiligheid
B
Programmabeheersing
Programma- en Projectbeheersingsproces
Kwaliteit
C
Contractmanagement
Contractmanagementproces
Kwaliteit
D
Technisch management
Technisch managementproces
Kwaliteit
E
Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagementproces
Kwaliteit
F
Verkenning en Planprocedures
Verkenning en planprocedures proces
Kwaliteit
Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het begin van deze rapportage.

1.6.1

Toelichting

Ad a: Projectmanagement – middelen en capaciteit
Op dit moment is er voldoende financiële ruimte in het programma om uitvoering te geven aan het
programma en risico’s op te vangen. De bemensing van de programmaorganisatie heeft in de
verslagperiode veel aandacht gehad en loopt komende maanden nog door.
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Ad b: Programma – en projectbeheersing –proces
De programma- en projectbeheersing wordt samen met de andere programma’s binnen WL
opgebouwd. Door dit samen op te pakken streven we een uniforme en verbeterde werkwijze op
gebied van projectbeheersing na. Hierin is aandacht voor financiële kaders, voortgangsrapportages &
dashboarden en het programmabeheerplan. In het laatste kwartaal van 2020 is het team
projectbeheersing versterkt. Hiermee kunnen we naast het uniformeren en verbeteren van de
werkwijze de aandacht geven aan beheeraspecten als risicomanagement, realistische planningen,
kwaliteit en de financiële kaders.
Ad c: Contractmanagement – proces
Het operationeel contractmanagement en de contractbeheersing voeren we in nauwe samenwerking
met andere programma’s en projecten en met inkoop uit. Hierbij maken we gebruik van de diverse
raamcontracten. Een strategisch contractmanagementplan is in ontwikkeling en zal Q2 2021 gereed
zijn. In dit plan leggen we de basis van contractmanagement binnen het programma Water in Balans
vast en streven we een uniforme werkwijze binnen het programma na.
Ad d: Proces voor Technisch management
Continuïteit van technische expertise blijft een aandachtspunt. Het afgelopen jaar heeft een aantal
personele wisselingen plaatsgevonden.
• Projectleidersrol/Technisch manager voor 4 projecten.
• Technisch manager / Manager verkenning. De werving van de nieuwe Technisch manager
loopt nog. De insteek is deze in het eerste kwartaal 2021 in te hebben gevuld.
• Een tijdelijke innovatiemanager is inmiddels geworden en deze start in het eerste kwartaal
2021.
De ontstane vacante functies zijn met mensen vanuit het project opgevangen en aanvullende
technische projectleiderscapaciteit is inmiddels geworven.
Ad f: Proces voor Verkenning en planprocedures
Op basis van factsheets en de beschikbare informatie uit de modellen hebben we de knelpunten
geanalyseerd en is het proces om tot een nieuwe prioritering en programmering van de knelpunten
te komen, gestart.
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Waterschap Limburg

Communicatie

De afgelopen periode hebben we door corona vooral ingezet op de online communicatie met al onze
stakeholders, zowel op programma- alsook op projectniveau. Ook hebben we geëxperimenteerd met
nieuwe online middelen zoals een webinar.
Externe communicatie: programmaniveau
Op programmaniveau heeft het communicatieplan een update gekregen. Hierin beschrijven we de
communicatiestrategie en de uitwerking in middelen en kanalen voor de komende 2 jaar. We hebben
het plan vertaald naar een operationele planning voor het eerste half jaar van 2021.
De communicatie rondom de 4 knoppen hebben we verder geïntensiveerd. De videoserie ‘Slim
omgaan met water’ voor de landbouw is uitgebreid tot 5 video’s. Ook hebben we een kennisdag
georganiseerd over het vasthouden van water op landbouwpercelen. Voor knop 2 is een nieuwe
‘Waterklaar’-campagne ontwikkeld. Voor knop 4 ‘Schade beperken eigen woning’ hebben we
factsheets met maatregelen opgesteld die we nog bundelen in een handig digitaal boekje.
In november hebben we een artikel over Oirsbeek gepubliceerd in Vivere magazine, waar we een
samenwerking mee hebben. Ook hebben we weer een externe nieuwsbrief verzonden, met daarin
nieuws over onze projecten en knoppen.
Externe communicatie: projectniveau
Op projectniveau is er -door corona- een flinke slag gemaakt in de online communicatie. We hebben
daarbij kunnen profiteren van het bestaan van ons participatieplatform ‘Met Elkaar’. Het platform is
doorgegroeid van 234 (vorige rapportage) naar 277 actieve gebruikers. Voor de lopende projecten
van WiB zijn daar zo’n 40 nieuwsberichten op geplaatst, een verdubbeling in vergelijking met de
vorige rapportage. Ook zijn er nieuwe projecten op geplaatst. Naast dit platform hebben we ook flink
ingezet op social media en de WL-website. Door corona konden geplande inwonersavonden niet
doorgaan. We hebben geëxperimenteerd met alternatieven, zoals een webinar voor project
Oirsbeek. Ook hebben we veel ingezet op video om toelichting te geven over een project.
Mooie mijlpaal qua communicatie was het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen in Meerssen
voor de starthandeling aldaar. Voor de oplevering van buffer de Heek in Valkenburg hebben we
onder meer een video gemaakt waarin een blogger onze jeugdbestuurder Carina Kraan interviewt
over het project.
Interne communicatie
Het afgelopen jaar is op WL niveau het nieuwe intranet EEF geïntroduceerd. Dit nieuwe intranet
biedt veel meer mogelijkheden voor de interne communicatie, waar we als WiB natuurlijk veel
gebruik van hebben gemaakt. Verder zijn de tweewekelijkse nieuwsmails verschenen.
Doorkijk naar het komende jaar
Met het voortduren van de coronapandemie blijven we kijken naar en experimenteren met nieuwe veelal online- mogelijkheden om met onze stakeholders in contact te blijven. Zo zullen
inwonersavonden veelal online plaatsvinden. Verder gaan we aan de slag met enkele visuals die de
complexiteit van ons programma beter zichtbaar maken en werken we aan een WiB jaaroverzicht.
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2

Programmabeheersing

2.1

Financieel

Waterschap Limburg

In onderstaande tabel is de financiële scope van het programma WiB vastgelegd waarbij is
aangesloten bij de planningshorizon eerste tranche -2019-2021- van het programmaplan.

Financiële toelichting
De bruto investering voor het programma is in de najaarsrapportage bijgesteld naar € 25,0 mln. In de
voorjaarsrapportage was de prognose nog dat de investering zou toenemen. Reden voor deze
afname is het doorschuiven van projecten in tijd als gevolg van besluitvormingsdiscussies bij
gemeente, participanten en het toepassen van een integraal maatregelenpakket onder regie van de
gemeente. Maar ook door een anders vormgegeven omgevingsproces als gevolg van de
Coronamaatregelen. Daarnaast zijn minder personeelskosten doorbelast als gevolg van een hogere
raming. Door het werken met het uitbesteden van de wervingsbehoefte en hierbij de tarieven te
borgen zijn de kosten naar beneden bijgesteld.
De geraamde capaciteit voor 2020 is niet volledig ingevuld. Het invullen van een aantal vacatures
vraagt meer tijd doordat geschikt personeel schaars is.
In het eerste trimester van 2020 verwachtten we nog een kostenstijging door enkele aanpassingen
vanwege de stikstof en PFAS problematiek. Hierbij was de verwachting dat de meeste projecten
hierdoor geen vertraging zouden oplopen. In de loop van het jaar bleek er toch een aantal
temporiseringen noodzakelijk. Deze temporiseringen kwamen niet voort uit de stikstof en PFAS
problematiek maar waren het gevolg van vertragingen in het bereiken van overeenstemming in het
ontwerp- en planologisch traject.
Per saldo zijn de grootste mutaties (t.o.v. van de voorjaarsrapportage) en voor de periode 20192021:
project
Afwijking in
Toelichting
mln
Centrumplan Gulpen
- € 0,1
• geen toerekening personeelskosten doordat dit
een meekoppel-project was met gering aantal
uren inzet.
Geuldal
+ € 1,25
• aanvullende strategische Grondaankoop van €
1,0 mln
• doorbelasting van personeelskosten
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Regenwaterbuffer de
Heek

+ € 0,2

•

nieuw project (eerder als onderdeel van Geuldal
geraamd)

Lange Gracht

- € 0,1

•

per saldo het effect van het doorschuiven van
grondkosten naar 2022 en de doorbelasting van
personeelskosten.

Breevennen

- € 0,3

•

Eckeltsebeek

+ € 0,75

•

Meerssen (fase 2)

- € 1,3

•

verlaagd vanwege onzekerheid in besluitvorming
en voortgang
scope-uitbreiding, extra onderzoekskosten,
doorbelasting personeelslasten
per saldo het effect van het doorschuiven van
grondkosten naar 2022 en de doorbelasting van
personeelskosten.

Einighausen

- € 0,5

•

verlaagd t.b.v. nieuw project Hegge. Het project
komt in 2021 terug als nieuwe verkenning.

Hegge

- € 0,05

•

per saldo het effect van het doorschuiven van
grondkosten naar 2022 en de doorbelasting van
personeelskosten.

- € 6,8 mln

•

Op WiB Algemeen is circa € 0,1 mln minder
uitgegeven. Dit is een saldo van diverse adviesen onderzoekskosten en bijdragen aan modellen.

•

Op de tijdelijke ‘Toekomstige projecten’ zijn alle
personeelskosten geraamd. In de realisatie zijn
deze kosten toegekend aan de verschillende
projecten.

•

Met het resterende budget worden de nieuwe
verkenningen waarover het DB in december 2020
heeft besloten gefinancierd.

Water in Balans
Algemeen + toekomstige
projecten
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2.2

Waterschap Limburg

Projectplanning Programma WiB

Sam envatting Tabel

Vastgestel Vastgesteld
d
PPWW
O-PPWW

Start
uitvoering

Opgeleverd status tov
vorige rap

Breevennen
jaarrekening 2020

0-01-00

0-01-00

0-01-00

0-01-00

najaarsrapportage 2020

0-01-00

0-01-00

0-01-00

0-01-00

15-09-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21

g

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21

g

Eckeltsebeek
jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020
Heek (RWB-SADS)
nvt

Q4-20

Q4-20

Q4-20

g

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21

g

jaarrekening 2020

Q4-20

Q1-21

Q1-21

Q2-21

g

najaarsrapportage 2020

Q4-20

Q1-21

Q1-21

Q2-21

g

18-08-20

Q4-20

Q2-21

Q2-22

g

Q3-20

Q4-20

Q2-21

Q2-22

g

jaarrekening 2020

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21

g

najaarsrapportage 2020

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21

g

0-01-00
Q2-19

0-01-00
Q2-20

0-01-00
Q3-20

0-01-00
Q4-20

g

jaarrekening 2020

Q3-20

Q4-20

Q3-21

Q1-22

g

najaarsrapportage 2020

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q3-21

g

7-07-20

26-10-20

Q4-20

Q2-21

g

Q3-20

Q4-20

Q4-20

Q2-21

g

jaarrekening 2020

Q4-20

Q1-21

Q2-21

Q3-21

g

najaarsrapportage 2020

Q4-20

Q1-21

Q2-21

Q3-21

g

0-01-00
Q2-19

0-01-00
Q1-20

0-01-00
Q2-20

0-01-00
Q3-20

g

jaarrekening 2020

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q3-21

najaarsrapportage 2020

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q3-21

jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020
Hegge

Lange Gracht
jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020
Mechelderbeek F1 (RWB Vijlenbergw eg)

Meerssen F1
jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020

g

Meerssen F2 P360044

Oirsbeek F1
jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020
Oirsbeek F2

Schelkensbeek F1
jaarrekening 2020
najaarsrapportage 2020
Schelkensbeek F2

Uitgevoerde activiteit planuitw erking
Aanstaande activiteit planuitw erking
Uitgevoerde activiteit uitvoering

g

op schema, geen aanvullende beheersing noodzakelijk
niet op schema, aanvullende beheersing noodzakelijk
niet op schema, aanvullende beheersing noodzakelijk, vertraging

Aanstaande activiteit uitvoering
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2.3

Waterschap Limburg

Programmarisico’s

Op programmaniveau onderkennen we de volgende risico’s, die deels uit het programmaplan en
deels uit de daaruit voortvloeiende risicoanalyse voortkomen:
Risico: Vertraging door wijzigingen in de scope van het programma.
In het programmaplan is gewezen op het risico van nieuwe wensen uit de omgeving of uit het
bestuur die de stabiliteit van de scope beïnvloeden waardoor een vertraging van de
uitvoeringsprojecten zou kunnen optreden. Dit risico is ingetreden met nieuwe ‘snel aan de slag’
projecten. De getroffen beheersmaatregel ‘extra capaciteit toevoegen’ heeft het risico beperkt maar
niet volledig kunnen voorkomen.
Risico: Verlies aan kennis en voortgang in projecten door te weinig continuïteit personele inzet.
De afgelopen periode hebben we verschillende wisselingen gehad. Het risico hebben we beperkt met
de beheersmaatregel dat we de projecten voorrang hebben gegeven en we zijn gestart met de
versterking van de organisatie.
Risico: Blijven de lopende gebiedsprojecten en knelpunten wel knelpunten als we alle nieuwe
modelinformatie beschikbaar hebben? We zijn voortvarend van start gegaan met het uitvoeren van
maatregelen die nog niet onderbouwd waren met de juiste hydrologische modellen of gegevens. Nu
we beschikken over factsheets blijken de lopende projecten nog steeds noodzakelijk en wenselijk.
Risico: Een lagere urgentie bij de omgevingspartijen beperkt de voortgang van het programma.
Cruciaal voor het programma is invulling geven aan ‘met en voor de omgeving’. Het algemene gevoel
binnen WiB is dat de urgentie bij omgevingspartijen lager is dan bij Waterschap Limburg / WiB.
Partijen zijn zich op onderdelen nog aan het oriënteren en zijn minder ver in visie, beleidsvorming en
uitvoering. Tevens hebben enkele partners een capaciteitsprobleem. Hierdoor komt de
samenwerking in de verschillende onderdelen niet of slechts beperkt van de grond. Als
beheersmaatregelen zien we: ambtelijk en bestuurlijk netwerk onderhouden, de maatschappelijke
noodzaak van de opgave WiB blijven delen en de gezamenlijke afspraken blijven vastleggen met de
omgevingspartijen. In voorkomende gevallen tijdig escaleren op bestuurlijk niveau.

Risico: Wijzigingen in externe wet en regelgeving leidt tot vertraging of hogere kosten in projecten.
PAS en PFAS zijn bekend en daarmee niet als zodanig meer als extern risico te zien. Daar is onze
organisatie op voorbereid. Dat neemt niet weg dat uitkomsten van de PAS- en PFAS onderzoeken op
onderdelen tot belemmering of hogere kosten in de uitvoering kunnen leiden.
Risico: Geen zicht op verwerving gronden/gronden niet verworven leidt tot vertraging en
meerkosten. Grondverwerving bepaalt mede het succes van het halen van een realisatieplanning.
Vanwege de afhankelijkheid van derden is dit op zich al een risico. Minnelijke overeenstemming kan
meer tijd vergen dan ingeschat of kan mogelijk helemaal niet slagen. In de eerste situatie halen we
planningen niet of moeten we ontwerpen aanpassen, in een tweede situatie zal een alternatieve
projectaanpak aan de orde kunnen zijn.
Risico: Maatregelen ten gevolge van Corona beperken de uitvoering
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De kabinetsmaatregelen tegen het Corona-virus kunnen in zowel de eigen organisatie als bij derden
leiden tot een beperking van de uitvoering. De meest verwachte effecten zijn uitval van personeel of
omvallen van bedrijven waardoor de markt krap wordt. Het effect daarvan zou kunnen zijn dat we
geen marktpartij beschikbaar krijgen, dat samenwerkingspartners niet in staat zijn om de benodigde
capaciteit te bieden of dat we zelf als WL niet kunnen voldoen aan verwachtingen. In de
voorbereidingsfase zoeken we naar alternatieve werkvormen om de voortgang in de projecten en
het programma te houden. Dit heeft extra inspanning gekost maar de vertraging lijkt beperkt.
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Bijlage 1

Waterschap Limburg

Programmabudget naar projecten WiB

Programmabudget in lijn met de begroting / meerjarenprogrammering WL d.d. 1 september 2020

Projectnr
Beekherstel
P042402
P003106
P021101
P016901
P148302
P177803
P255901
Waterveilighe P360044
id /
P360046
Wateroverlast P399911
P360056
P180902
P360047
P360034
P399911

Programma 2019-2021
Projecten
in mln Euro
herinrichting centrumplan gulpen
geuldal visie aanpak - wib
rwb de heek - wib
waterberging lange gracht - wib
pilot retentiegebied breevennen
gebiedspilot schelkensbk wib
gebiedspilot eckeltsebk wib
gebiedspilot meerssen - wib
gebiedspilot oirsbeek - wib
Wateroverlastmaatregelen Einighausen
aanpak wateroverlast hegge
gebiedspilot k wistbeek
aanleg pompopstelplaatsen
water in balans
propositie heuvelland
KD008 - Programmaplan Water in balans

Programmaplan WiB
0,6
2,0
0,0
2,1
0,3
1,4
1,1
3,5
1,8
0,5
2,5
0,2
10,2
0,0

Voorjaarsrap. 2020
0,6
1,9
0,0
1,6
0,3
1,4
1,5
3,6
2,1
0,1
0,4
4,3
0,3
2,8
0,0
7,3

Najaarsrap. 2020
0,6
2,2
0,0
1,3
0,0
1,3
1,6
2,8
2,1
0,0
0,4
4,1
0,3
3,0
0,0
5,3

Delta JaarJaarverslag verslag t.o.v.
2020
VrJr.R.
0,6
-0,1
3,1
1,3
0,2
0,2
1,5
-0,1
0,0
-0,3
1,8
0,3
2,2
0,6
2,3
-1,3
1,6
-0,5
0,0
-0,1
0,4
0,0
4,0
-0,3
0,3
0,0
2,7
-0,1
0,5
0,5
1,7
-5,6

Gevoteerde kredieten
Uitg.
Inkom.
0,6
0,0
3,0
0,3
0,9
2,3
0,5
0,1
1,5
0,3
1,8
0,5
3,7
1,6
1,0
0,3
0,2
4,8
0,3
4,3

NB. Dit zijn de programmakosten 2019 t/m 2021 aansluitend bij de scope van het programmaplan.
De totale projectkosten van de doorlopende projecten zijn hoger.
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Bijlage 2

Waterschap Limburg

Prognose WiB kasritme per jaar (dd 31 december 2021)

Lopende jaar
Cluster
P042402
WiB
P003106
WiB
P021101
WiB
P021102
WiB
P016901
WiB
P148302
WiB
P177803
WiB
P255901
WiB
P360044
WiB
P360046
WiB
P360056
WiB
P115301
WiB
P012101
WiB
P038401
WiB
P093001
WiB
P360058
WiB
P360034
WiB
P360053
admin.
KD008
#N/B
Subtotaal Cluster WiB

Uitgaven
Krediet
Centrumplan Gulpen
Geuldal (Visie + 2 x SADS)
rwb de heek - wib
hekerbeekdal
Lange Gracht
Retentiegebied breevennen
Schelkensbeek
Eckeltse beek
Meerssen
Oirsbeek
Hegge
einighausen
mechelderbeekdal
lemiers en oud lemiers
wijnandsrade
propositie heuvelland
WiB Algemeen
Inhuur WiB
Programmaplan WiB

Kwistbeek
P180902
P&I
Aanleg pompopstelplaatsen
P360047
P&I
Subtotaal cluster P&I

Programma WiB totaal

Gerealiseerd
t/m 2018

Gerealiseerd
2020
2019
580.800

580.800
2.966.000
284.000
0
2.337.432
86.000
1.520.000
1.792.000
3.710.000
1.000.000
150.000
0
0
0
0
0
4.285.000
0
0
18.711.232

4.800.000
349.000
5.149.000

23.860.232

0
0
0
0
22.924
150.484
172.083
256.843
101.387
0

0
756.795

1.460.514

193.950
31.396
225.346

1.685.860

Pronose
2021

Totaal
2019-21

0

580.800

1.995.956
227.918
532.373
1.466.024
4.252
1.782.542
2.153.047
2.371.925
1.635.804
316.186
0
627.373
0
0
450.000
200.000
250.000
0
2.743.132
710.654
724.037
1.308.441
0
1.690.564
1.690.564
2.273.788 5.804.108 10.500.000 18.577.895
0 1.439.655
190.898
0
0
0
250.132
26.432
918
832
583.928
268.197
332.294
232.441
303.270 1.036.990
414.456
134.175

556.300
37.020
532.373
1.189.460
2.503
930.418
1.588.311
1.031.665
1.087.173
316.186
0
627.373

898.018
9.926
907.944

2.200.000
0
2.200.000

897.719
313.110
1.210.829

3.484.616 6.712.051

12.700.000

NB. Dit zijn de totale programmakosten inclusief de kosten voorafgaand aan het programmaplan (dus van voor 2019)
Gebaseerd op de realisatie t/m 2020 en begroting/prognose 2021 e.v.
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Sam envatting Balken
Rapportage
Probabilistisch
rapportage
Breevennen P148302
rapportage
Breevennen P148302
21 B-rap
Eckeltsebeek P255901
rapportage
Eckeltsebeek P255901
21 B-rap
Einighausen P115301
rapportage
Einighausen P115301
21 B-rap
Heek (RWB-SADS) P255901
rapportage
Heek (RWB-SADS) P255901
21 B-rap
Hegge P360056
rapportage
Hegge P360056
21 B-rap
Lange Gracht P016901
rapportage
Lange Gracht P016901
21 B-rap
Mechelderbeek F1 (RWB Vijlenbergw eg) P148302
rapportage
Mechelderbeek F1 (RWB Vijlenbergw eg) P148302
21 B-rap
Meerssen F1 P360044
rapportage
Meerssen F1 P360044
21 B-rap
Meerssen F2 P360044
rapportage
Meerssen F2 P360044
21 B-rap
Oirsbeek F1 P360046
rapportage
Oirsbeek F1 P360046
21 B-rap
Oirsbeek F2 P360046
rapportage
Oirsbeek F2 P360046
21 B-rap
Oirsbeek F3 P360046
rapportage
Oirsbeek F3 P360046
21 B-rap
Schelkensbeek F1 P177803
rapportage
Schelkensbeek F1 P177803
21 B-rap
Schelkensbeek F2 P177803
rapportage
Schelkensbeek F2 P177803
21 B-rap
Hekerbeekdal P021102
rapportage
Hekerbeekdal P021102
21 B-rap
Mechelderbeekdal F2 P012101
rapportage
Mechelderbeekdal F2 P012101
21 B-rap
Lem iers / Oud-Lem iers P038401
rapportage
Lemiers / Oud-Lemiers P038401
21 B-rap
Wijnandsrade P093001
rapportage
Wijnandsrade P093001
21 B-rap

LEGENDA
Verkenningsfase
Initiatiefase

Realisatiefase

kleine letters
HOOFDLETTERS
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2020
Status per

Q1

Q2

2021
Q3

Q4

Q1

Q2

a

b-d

e-f

g

20 22
Q3

Q4

Q1

Q2

25-nov-20 Heroverw eging
25-nov-20
25-nov-20 Heroverw eging
25-nov-20

b-d-e-f-g

25-nov-20

a

b-c-d-e

f-g

b-d

e

f

b-d-e

f

g

b-c-d

e

25-nov-20

a-c

25-nov-20
25-nov-20

B-D

e-f

25-nov-20

g
a

25-nov-20

a

25-nov-20

b-f
a

25-nov-20
25-nov-20
25-nov-20

g

f

g
b-c

d-e-f

g

nvt
B-C-D

E-F

g
a

b-c

d-e-f

g

25-nov-20
nvt
25-nov-20
25-nov-20

Vastgesteld Ontw erp PPWW (a)
Vastgesteld PPWW (b)
Start voorbereiding aanbesteding
Uitnodiging tot inschrijving (d)
Gronden verw orven (c)
Gunningsbesluit (voorlopig) (e)
Start uitvoering (f)
Opgeleverd w erk (g)
gepland
gerealiseerd
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g

Q3

Q4

