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Bijlage 1 Ambitie en kaders IBOOM

Op 28 februari 2017 heeft het algemeen bestuur de onderstaande ambitie en kaders voor IBOOM 
vastgesteld.

Ambitie:
We streven naar maatwerk, passend binnen de gestelde kaders door het bestuur. Onder maatwerk 
verstaan wij dat het beheer en onderhoud aan een watergang of waterberging wordt afgestemd op de 
functies in een gebied en de (beleids)doelen, rekening houdend met de gebiedskenmerken en wensen 
en ideeën van de inwoners en omgeving.

Kaders:
- De beleidsdoelen zijn leidend voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de 

watergang. Het gaat om de GGOR, op basis van de functies zoals vastgelegd in de 
Omgevingsvisies van de provincies, de Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw. 

- De huidige onderhoudsinrichting is het uitgangspunt. Als er zich een wijziging voordoet in 
het watersysteem, bij een beleidsopgave of het oplossen van een knelpunt, dan wordt 
bekeken op welke wijze er een optimalisatie van het beheer en onderhoud kan plaatsvinden. 

- Het beheer en onderhoud wordt zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd, waarbij het 
aspect duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. 

- We gaan uit van een gebiedsgerichte uitwerking van het beleid. Dit betekent dat in 
deelgebieden gezamenlijk met de gebruikers van zo’n gebied invulling wordt gegeven aan het 
beleid voor de situatie in een gebied. Hierbij geldt dat er gewerkt zal worden met efficiënte 
waterhuishoudkundige eenheden. De gebiedsgerichte aanpak vraagt om een klantgerichte 
houding naar onze omgeving, waarbij we zoeken naar verbinding. 

- Om het beheer en onderhoud uit te kunnen voeren geldt als uitgangspunt dat langs elke 
hoofdwatergang een doorgaande route evenwijdig aan de watergang beschikbaar is.

- We gaan uit van de huidige onderhoudsmethoden (varend, breed- en smalspoor). Nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van onderhoudsmethoden worden gevolgd. Onderhoud aan het 
onderhoudssysteem wordt waar nodig uitgevoerd.

- Op macroniveau zullen, bij het huidige niveau van waterschapszorg, de kosten vergelijkbaar 
zijn met de huidige onderhoudskosten. Op deelgebiedsniveau zijn de huidige kosten leidend, 
maar niet bepalend.

- We willen klantgericht werken en stellen ons op als een omgevingsgerichte partner. We zijn 
zichtbaar en makkelijk bereikbaar, handelen vragen en klachten op een correcte wijze af en 
communiceren tijdig en duidelijk over bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. 


