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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. De reactienota vast te stellen.
2. De Watervisie vast te stellen.
3. Kennis te nemen van het persbericht.

SAMENVATTING
De ontwerp Watervisie is behandeld in de AB-vergadering van 26 mei jongstleden. Met de daar
afgesproken wijzigingen is het ontwerp voorgelegd voor reactie aan onze partners en stakeholders
in de consultatie. Er zijn 21 reacties binnengekomen namens 31 verschillende partners en
stakeholders. De reacties, beantwoording en de voorgestelde opvolging zijn opgenomen in de
reactienota respectievelijk Watervisie. Tevens zijn er enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd die
betrekking hebben op actualisaties en voortschrijdend inzicht. In bijlage 1 zijn de tekstwijzigingen in
de Watervisie in platte tekst te volgen. Bijlage 4 bevat de vast te stellen Watervisie.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Beoogde effecten van de Watervisie zijn:
 Er is in- en extern duidelijkheid over hoe ons waterschap wettelijke taken verbindt met de
bredere maatschappelijke ontwikkelingen. De Watervisie laat zien welke ambities ons
waterschap heeft.
 Het waterbelang met de goede aandacht en richting wordt meegenomen in omgevingsvisies
en ruimtelijke plannen van collega overheden.
 Dat de Watervisie op strategisch niveau het kader is voor de doorvertaling in doelsturing ten
behoeve van het waterbeheerprogramma, de (meerjaren)begroting, programma- en
afdelingsplannen.
KADER
De aanleiding en daarmee het kader tot het opstellen van een Watervisie voor WDOD is drieledig:
Vanuit de omgevingswet: samen met de andere overheden meer integraal aan complexe
vraagstukken werken. NB: het opstellen van een visie is voor waterschappen niet verplicht.
 Aanbevelingen uit het fusierapport : “wees uitgesproken in de bestuurlijke taakopvatting omdat
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak en een brede
taakopvatting” en: “werk met andere overheden meer vanuit verbinding dan vanuit positie
samen, waarbij bestuurlijk en ambtelijk handelen op één lijn zitten”.
 Het coalitie akkoord dat aangeeft dat ons waterschap midden in de maatschappij wil staan: wil
laten zien waar ons waterschap voor staat en wat we als waterschap belangrijk vinden om
onze belangen te kunnen verbinden met die van de omgeving.
ARGUMENTEN


De ambities die voortvloeien uit de Watervisie leiden het komende decennium tot extra inspanningen.
In het proces van de totstandkoming van de Watervisie in diverse deltabijeenkomsten zijn die ambities
vormgegeven en op 26 mei 2020 als ontwerp bekrachtigd in het AB.
FINANCIËN
De extra inspanningen die voortvloeien uit de ambities van de watervisie leiden het komen decennium
gemiddeld tot een jaarlijkse kostenstijging van 0,8% ten opzichte van de vigerende begroting en MJR.
Bij de behandeling in het AB van 26 mei 2020 is deze gepresenteerd in de bijlage “Financiële doorkijk
Watervisie”.
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Doorvertaling en nadere concretisering van de ambities uit de Watervisie zal plaatsvinden in het op te
stellen Waterbeheerprogramma.
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
De Watervisie geeft aan waar het Waterschap voor wil staan in 2030. Het loskoppelen en daarmee
‘negeren’ van de meerjarige financiële consequenties introduceert een risico dat middelen niet tijdig
ter beschikking komen en ambities niet waar worden gemaakt. Dat kan leiden tot imagoverlies omdat
gewekte verwachtingen niet waar worden gemaakt.
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Er is draagvlak en waardering geuit voor de Watervisie en het proces van totstandkoming van de visie.
Op onderdelen zijn er vanuit specifieke belangen opmerkingen gemaakt. Het voorstel hoe daar mee
om te gaan is onderdeel van de reactienota.
COMMUNICATIE
Een persbericht is bijgevoegd t.b.v. communicatie over de Watervisie direct na het moment dat deze is
vastgesteld.
VERVOLG / UITVOERING
Doorvertaling en nadere concretisering van de ambities uit de Watervisie zal plaatsvinden in het op te
stellen Waterbeheerprogramma. Op 1 september 2020 wordt het AB in een Deltabijeenkomst over dit
vervolg geïnformeerd.
BIJLAGEN
1. Watervisie (platte tekst met zichtbare tekstwijzigingen)
2. Reactienota
3. Persbericht
4. Watervisie (opgemaakte versie) nazending op 28 augustus 2020
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