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ONDERWERP
Kader Genieten van Water
VOORSTEL
In te stemmen met:
- Zelf initiatieven te ontplooien op het thema van Genieten van water en (financiële)
ondersteuning te bieden aan initiatieven van derden middels een subsidieregeling.
- Hiervoor vanaf 2019 een bedrag van € 50.000/jaar vrij te maken.
SAMENVATTING
Als waterschap willen wij het bewustzijn van water vergroten en onze watertaken aan een groter
publiek duidelijk maken. Hiertoe hebt u op 31 oktober 2017 het beleidsonderdeel recreatief
medegebruik vastgesteld. Wij hebben u toen toegezegd met een nieuw voorstel te komen hoe wij
bepaalde initiatieven willen stimuleren. Wij onderscheiden twee sporen. Het eerste spoor is om zelf
actief op zoek te gaan naar initiatieven met een groot bereik en door gebruik te maken van de
laagdrempelige mogelijkheden die wij zelf al hebben. Een tweede spoor is door initiatieven van derden
die bijdragen aan waterbewustzijn en besef van watertaken een duwtje in de goede richting te geven.
Met het voorgestelde beleidskader geeft u kader mee voor een uit te werken subsidieregeling. Voor
deze twee onderscheiden sporen vragen wij u de begroting 2019 en volgende jaren te verhogen met €
50.000 per jaar.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
Bij de behandeling van het voorstel over recreatief medegebruik in uw vergadering van 31 oktober
2017 hebben wij u toegezegd met een nieuw voorstel te komen hoe wij gewenste (recreatieve)
initiatieven willen stimuleren. Dit hebben wij verbreed tot dit voorstel kader Genieten van water.
Genieten van water is één van onze centrale thema’s en voor veel mensen een aansprekend thema.
Genieten van water heeft als doel het vergroten van het bewustzijn van water en onze watertaken
duidelijk maken aan een groter publiek. Dat is nodig want het waterbewustzijn in Nederland is volgens
de OESO laag. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de omgang met de wateropgaven waar wij
voor staan. Het vergroten van waterbewustzijn en de watertaken van het waterschap heeft dan ook
prioriteit. Hoe meer mensen wij bereiken, hoe beter.
Wij menen dat wij met een gericht budget sneller kunnen handelen en nog veel beter kunnen inhaken
op bestaande initiatieven met een groot bereik. Een budget dat aangewend kan worden door zowel de
eigen dienst als door derden. Bijvoorbeeld voor het inrichten van een attractieve
‘waterschapsinstallatie’ in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Dwingelderveld of het
plaatsen van een infopaneel. Ook kunnen wij op een aantal locaties in ons beheergebied extra inzet
plegen op vlak van Genieten van water (bijvoorbeeld een infopaneel met een bankje). Tenslotte, wij
hebben opgemerkt dat er allerlei initiatieven van derden zijn die goed zijn voor waterbewustzijn en een
herkenbaar waterschap, en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.
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OMGEVING EN PARTNERS
Als waterschap willen wij midden in de samenleving staan, verbonden met die samenleving en de
samenleving in staat stellen om bij te dragen aan onze doelen. Een belangrijke manier om dit te
realiseren, is de beleving van water, onze dijken, onze gemalen etc. beter in te zetten. Genieten van
water is voor het waterschap een belangrijk instrument. Daar willen wij zelf aandacht aan besteden,
door actief te zoeken naar manieren om het waterbewustzijn via initiatieven te stimuleren. Wij staan
open voor initiatieven die vanuit ons beheergebied komen. Dat willen wij graag stimuleren.
FINANCIËN
In de begroting wordt met ingang van 2019 jaarlijks € 50.000 opgenomen voor genieten van water
zowel om te gebruiken door onze eigen dienst en om te gebruiken door derden (geen overheden), in
de vorm van een subsidieregeling. Dit zijn extra kosten om ‘waterbewustzijn’ op vlak van genieten van
water vorm te geven.
Andere waterschappen, zoals waterschap Vallei en Veluwe en hoogheemraadschap Amstel. Gooi en
Vecht, hebben goede ervaringen met een soortgelijke inzet van middelen.
We spreken over een subsidieregeling, omdat dit wettelijk gezien de juiste term is. Deze vorm van bijdragen is
een transparante, veilige en efficiënte manier om een financiële impuls te leveren aan initiatieven van derden.
De verschillende subsidieregelingen die WDODelta nu heeft zijn goede instrumenten om ‘van buiten naar binnen’
te werken en om doelen te realiseren in samenwerking met initiatiefnemers uit ons beheergebied. De bestaande
subsidieregelingen van het waterschap worden in de komende periode omgevormd tot een nieuwe
subsidieverordening en een vereenvoudigde uitvoeringsregeling voor subsidie op verschillende onderwerpen.

COMMUNICATIE
Wij zullen onze bestaande partners benaderen waar wij kansen zien voor samenwerking. Daar waar
wij een voorziening maken of openen, zoals een informatietafel of –panel, zullen wij daar aandacht
aan besteden. Na vaststellen van het kader van de subsidieregeling zullen wij binnen ons netwerk,
een persbericht en via onze eigen kanalen (nieuwsbrief, website etc.) aankondigen dat er een
subsidieregeling zal worden opgesteld. In onze berichtgeving wordt aangegeven welke kaders
daarvoor door uw vergadering zijn meegegeven en dat de regeling naar verwachting in 2019 wordt
opengesteld.
RISICO’S
Omdat het budget en subsidieplafond vastgesteld zijn en de regels rond subsidieverlening vrij strikt
zijn, loopt het waterschap geen bijzondere financiële risico’s.
BELEIDSKADER GENIETEN VAN WATER
De onderstaande, kader stellende tekst zullen wij met uw instemming verwerken in de
uitvoeringsregeling subsidies WDODelta, waarin alle subsidieregelingen worden opgenomen. Deze
uitvoeringsregeling zal dit jaar door het dagelijks bestuur worden vastgesteld.
Subsidie wordt alleen verstrekt als het project en/of de maatregel (‘activiteit’) bijdraagt aan de
doelstelling waterbewustzijn door genieten van water, de hoofdtaken van het waterschap of de doelen
uit het waterbeheerplan en kosteneffectief is.
Aanvullende criteria voor het verstrekken van subsidie zijn bewustwording en kennis; participatie en
samenwerking (initiatieven in buurt- of wijkverband); ondersteuning van (‘geen bezwaar tegen’) het
project door de betreffende gemeente en/of de directe omgeving van het initiatief; goed en duurzaam
geregeld beheer en onderhoud en goede borging van eventuele handhavingsmaatregelen. Daarnaast
dient de initiatiefnemer te beschikken over organisatie om datgene waarvoor een bijdrage wordt
geleverd in stand te houden en zal het initiatief moeten passen binnen het beleid van het waterschap.
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Tenslotte houden wij de optie open dat het dagelijks bestuur aanvullende voorwaarden kan verbinden
aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap te vergroten.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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