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onderwerp Participatieplan Waterbeheerprogramma 2022-2027  

Op 1 september hebben wij u tijdens de Deltabijeenkomst geïnformeerd over de betekenis en inhoud 
van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en het proces dat we hiervoor hebben uitgezet. Over de 
voorbereidingen en de inhoud van het waterbeheerprogramma wordt uitgebreid gecommuniceerd. De 
wijze waarop we dat doen is gebaseerd op onze Participatieverordening en het vastgestelde 
communicatiebeleid van ons waterschap. De gebiedsgesprekken met onze partners en stakeholders 
vormen een belangrijke stap in het ontwikkelproces van het Waterbeheerprogramma. We hebben 
hiervoor een participatieplan vastgesteld (zie bijlage) waarin is vermeld op welke wijze we participatie 
vormgeven en hoe we daarover communiceren.  
 
In november 2020 hebben we een aantal on-line bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomsten bespreken we met onze partners hoe de ambities en de doelen uit de Watervisie 
kunnen worden doorvertaald in ons beheergebied. Ook verkennen we mogelijkheden voor 
samenwerking en kansen om onze doelen en opgaven te verbinden aan die van onze partners 
waarmee we synergie kunnen realiseren. De resultaten van de gesprekken worden uitgewerkt in 
gebiedsuitwerkingen welke integraal worden opgenomen in het Ontwerp Waterbeheerprogramma 
2022-2027. Dit ontwerp wordt met u besproken tijdens de Deltabijeenkomst begin volgend jaar. 
Vervolgens wordt het ontwerp aan u voorgelegd ter besluitvorming in uw vergadering van april 2021, 
waarna de formele inspraakperiode volgt in mei/juni 2021. 
 
We kijken uit naar de komende periode waarin we het waterbeheerprogramma voorbereiden en 
daarover besluiten nemen, met als resultaat een programma dat extern én intern goed ontvangen 
wordt en dat een markant vertrekpunt vormt voor het waterbeheer in de komende zes jaren.  
 
Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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Bijlage: WBP Participatieplan 


