
A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

 Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
 waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
N. Verbinding stakeholders
O. Kennis en educatie

Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

strategische doelen strategische doelenstrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon 
water voor boeren en bedrijven in de stad en de natuur. 
Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het 

gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.
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