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2007 2008

Verbeteringsmaatregelen (waterplan)

A. Ruimte voor water
W1 Voldoen aan stedelijke wateropgave, bepalen kwantitatieve wateropgave Onderzoek Onderzoek wordt uitgevoerd door Waterschap Groot Salland.  (WGS) Onderzoek wordt uitgevoerd door Waterschap Groot Salland, Resultaten 

worden op zijn vroegst in het najaar van 2008 verwacht. 
W2 Voldoen aan de zorgplicht voor grondwater (Integrale Waterwet) >> formatie !! Op 1-1-2008 is de Adviseur Watermanagement gestart, in 2008 wordt 

Beleidsondersteuner water/civiel aangetrokken. Deze worden beide 

betrokken bij grondwater (overlast) projecten en advisering. Er wordt 

samengewerkt met het waterschap (grondwatermodel)

Beleidsondersteuner Water/Civiel is aangesteld. Als ondersteunend 

instrument wordt gewerkt aan een afkoppelkansen kaart en wordt i.o.m. 

waterschap gekeken naar grondwatermonitoring. Evt. wordt ook Vitens 

hiervoor benaderd
W4 Onderzoek creëren van meer retentie binnen gemeente Dalfsen Div. kleinschalige locaties (Quick-scan) voor 'vasthouden' in de vorm van 

verlagen trottoir banden, verlagen openbaar groen, benutten 

vijvers/watergangen etc. Zijn in overleg met wijkuitvoerders in kaart 

gebracht. In combinatie met klein (groen-) onderhoud en herinrichting (zie 

afkoppelen onderdeel GRP)

In najaar 2008 wordt afkoppelplan Dalfsen door Arcadis afgerond. In 2009 

wordt intern relatie gelegd tussen dit plan en de intern uitgevoerde quick-

scan naar laagdrempelig afkoppelen. Zodra BRP en OAS bekend zijn kan 

concreet een maatregelprogramma worden uitgewerkt. 

W5 Onderzoek retentie westzijde Dalfsen Afhankelijk van Wateropgave/OAS wordt dit in 2008 opgepakt, e.a. 

uitgevoerd in relatie met: afkoppelen, mogelijke 'verdroging' nabij 

Leemculeweg en nieuw afwateringsplan WGS

Na beschikbaar komen gegevens/advies dient verdere afstemming/ 

integratie met ruimtelijke ontwikkelingen kern Dalfsen plaats te vinden.   In 

2009 verder uitwerken.
W6 Onderzoek naar maatregelen tegen 'verdroging' nabij de Leemculeweg Dalfsen Onderzoek uitstellen naar beschikbaar komen informatie nieuw 

afwateringsplan WGS, afkoppelplan Dalfsen, OAS en BRP. Via 

gedeeltelijke bijdrage Provincie Overijssel is het mogelijk een quick-scan 

(2008) uit te laten voeren. 

Resultaten nog niet beschikbaar, verkennend onderzoek via Arcadis wordt 

indien mogelijk in najaar 2008 opgestart. E.a. afhankelijk onderzoek 

resultaten waterschap

B. Schoonwater , RKW 08, OAS, Brochure 08
W7 Voldoen aan de RKW, uitwerken betekenis RKW voor gemeente Door opstellen en vaststellen van het Waterplan en GRP is hiervoor de 

eerste voorname aanzet gegeven. Door het uitvoeren van de diverse 

onderzoeken vindt de noodzakelijke verfijning plaats. In 2009 is een 

tussentijdse evaluatie voorzien 

Continu, zie tekst 2007

W8 Maatregelen verbeteren waterkwaliteit en verminderen overstort (GRP) D.m.v. afkoppelen wordt inmiddels gewerkt aan het terugbrengen van 

aantal/hoeveelheid overstorten. Na gereedkomen OAS/BRP (2009) kan 

e.a. gericht worden opgepakt. 

Zie tekst 2007

W9 Opstellen afkoppelkansenplan Opdracht is verstrekt aan Arcadis, resultaten worden najaar 2008 

verwacht. Dit in de vorm van een afkoppelkansenkaart voor in- en extern 

gebruik (vorm Stadsplattegrond) in combinatie met technische  

onderbouwing met name voor intern gebruik.
W10 Uitvoeren (onderhouds)baggerplan waterschap en gemeente Continu onderhoudsproces, voorbereiding Bellingerweer is in combinatie 

met herinrichting van het gebied opgestart.  

Continu proces zo is in 2008 Bellingerweer gebaggerd, in 2010 wordt een 

nieuw baggerplan opgesteld.
W11 Optimalisatie afvalwatersysteem In samenwerking met WGS is selectie procedure voor adviseur opgestart. 

Inmiddels is opdracht verstrekt aan Royal Haskoning  de werkzaamheden 

zijn gestart en de eerste resultaten worden voorjaar 2009 verwacht. 

Daarna dient afstemming tussen OAS en BRP plaats te vinden. 

W12 Onderzoek en aanpak overlast overstort Ruitenborghweg (zie GRP deel) Overleg met waterschap is gestart. De naar voren gehaalde OAS gaat 

mede in op deze lokale overlast. Uitvoering van maatregel worden dan ook 

pas in 2009 verwacht. (relatie GRP<>Waterplan)

W13 Opstellen brochure ‘bouwen en beheren versus milieu’ Wordt opgepakt in 2009 in combinatie met Afkoppelkansenkaart, 

Waterloket en resultaten OAS en BRP. Dit in samenwerking tussen 

Watermanagement en de afdeling Milieu en Bouwen 

C. Genieten van water interactief, verantwoord, oeveraanpassing, 

erfgoederen, waterland
W14 Interactieve planvorming m.b.t. vergroten beleving / verbetering oevers en woonomgeving Continu proces gerelateerd aan projecten o.a. Bellingeweer, 

Waterplan/GRP

Continu proces gerelateerd aan projecten o.a. Ruimte voor de Vecht, 

Project Ons Kanaal (Lemelerveld)
W15 Voorlichting over water en verantwoordelijkheden Via media en huis aan huis verspreiding zijn bewoners Lemelerveld 

opmerkzaam gemaakt over hun rol in de doekjes/verstoppings-

problematiek. Op de website zijn huidig GRP en Waterplan direct 

beschikbaar voor belangstellenden. Via persbericht is bevolking hierover 

geïnformeerd. 

In 2008 is subsidieverordening opgesteld en in de pers onder de aandacht 

gebracht. Voor communicatie doeleinden zijn Cartoon (plaatjes en film) 

opgesteld. Vanaf 2009 wordt dit ingezet op diverse projecten, web site etc.

W16 Oeveraanpassingen ter verbetering hengelsport- en kanomogelijkheden In Bellingeweer zijn de mogelijkheden op dit vlak aangepast/verbeterd. 

Ook is i.o.m.. WGS de mogelijkheid van een kanostrand aan de Vecht  

gerealiseerd. Met belanghebbenden in Lemelerveld zijn er voorzichtige 

contacten geweest over de mogelijkheden van een kano/visvoorziening 

aan het Overijssels Kanaal. Ook is een wandelpad (voormalig jaagpad) 

langs het Overijssels Kanaal aangelegd.
W17 Behoud van watererfgoederen en benutten ten behoeve van recreatie Fysieke erfgoederen zijn slechts beperkt aanwezig. In overleg met 

communicatie wordt de mogelijkheid van een prijsvraag nader uitgewerkt 

(erfgoederen wordt dan gezien als verhalen, anekdotes, foto's, schilderijen 

etc. E.e.a. kan in een boekje worden gebundeld en bijv. worden uitgewerkt 

met wandelroutes etc.  e.e.a. kan worden opgepakt samen met bijv. VVV

W18 Opstellen beheer- en onderhoudsplan Overijssels kanaal In kader van aanleg Jaagpad zijn er contacten geweest over onderhoud. 

Verantwoording ligt vnl. bij WGS, in 2009 wordt e.a. verder 

afgestemd.Waterschap komt met voorstel met betrekking tot het 

onderhoud.
W19 Aanpassen beheer- en onderhoudsplan plassen Westerbouwlanden te Nieuwleusen Regelmatig is er afstemming met waterschap over onderhoud/beheer 

plassen Westerbouwlanden. Ook in kader van Westerbouwlanden Noord 

wordt gesproken over onderhoud. Advies wordt pas in 2009 voorzien 

W20 Waterland Dalfsen � waterspeeltuin/park met water als interactief thema Idee om 'natuurlijk' water speel en informatie park in te richten dient nog 

verder te worden uitgewerkt. Geadviseerd wordt hier derden bij te 

betrekken o.a. Vitens, WGS, Natuurverenigingen etc. Door bijv. integratie 

wadi's, grondwatermeting, windmolen (bemaling), vistrap, kikker/padden 

poel, helofytenfilter etc. is er sprake van educatieve waarde. Uitgangspunt 

is veel gebruik te maken van natuurlijke materialen en oplossingen.   

D Waterorganisatie en communicatie streef,  stedelijk (09), RO, 
W21 Opzetten van een waterloket (Integrale waterwet) De domeinnaam www.waterloketdalfsen.nl is geregistreerd.  Gesprekken 

met de waterpartners zijn opgestart. Doel is zowel op internet als fysiek te 

voorzien en een water informatie punt. In de BackOffice is inmiddels door 

aanstelling van de adviseur watermanagement en beleidsondersteuner 

Water/Civiel voorzien.
W22 Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud Vergelijkbaar met categorisering wegen wordt een categorisering 

watergangen opgesteld. Daarbij wordt met name gekeken naar functie, 

inrichting en mogelijkheden. Doel is communicatie en beleving beter op 

elkaar af te stemmen. 
W23 Overname stedelijk water Gesprekken lopen al enige jaren, er ligt een concreet verzoek van WGS 

m.b.t. overname. Gemeente beraadt zich
W24 Toepassen watertoets en stroomlijnen communicatie tussen gemeente en waterschap Continu proces in kader ruimtelijke ontwikkelingen en beleid Continu proces in kader ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

W25 Opstellen standaardtekst waterparagraaf RO-procedures. Er is al jaren sprake van een zekere standaard, i.o.m. WGS is een 

aangepaste (concept) tekst opgesteld. Na overeenstemming wordt e.a. ter 

besluitvorming aangeboden. 
W26 Online neerslag en (grond)water op de website gemeente Dalfsen Ontwikkelingen nieuwe gemeentehuis zijn afgewacht alsmede gebruik data 

van lokaal weerstation voor onze website. Gekeken wordt of 

samenwerking met WGS mogelijk is. Op deze wijze kan de gemeente over 

een groter netwerk van data beschikken.

Onderstaand overzicht is een samenvoeging van maatregelen uit het Waterpan en GRP.  Alle riolering gerelateerde maatregelen (opgenomen 

in GRP)  zijn verzameld onder de kop RIOLERING.   Water gerelateerde maatregelen (actie alleen vanuit Waterplan) zijn verwerkt onder 

riolering.


