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Titel

Waterveiligheid

Waterkeringen voldoen aan wettelijke Beoordeling primaire keringen: t.a.v. 10 van de
Beoordeling primaire keringen: t.a.v. 7 van de 10
Beoordelen keringen
eisen.
10 trajecten bestaat inzicht in de staat waarin de trajecten bestaat inzicht in de staat waarin de
primaire keringen zich bevinden eind 2022.
primaire keringen zich bevinden eind 2020. In 2020
wordt de beoordeling afgerond voor de trajecten
Mastenbroek-Zwarte Water (10-1) en Rondom
Kampen (11-2).
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Watersysteem

Voldoende water

In 2028 staat het waterschap ervoor garant, dat
bij extreem natte omstandigheden wateroverlast
wordt beperkt tot een acceptabel niveau. In 2028
voldoet het gehele watersysteem aan de
NBW/WB21 normen.

In 2020 staat het waterschap ervoor garant, dat bij NBW
extreem natte omstandigheden wateroverlast
wordt beperkt tot een acceptabel niveau t.a.v. de
locaties: Brongebied Oude Diep en de
Marswetering fase 2 (15 hectare knelpunt). Deze
locaties voldoen nu (en blijven voldoen) aan de
gestelde normen.
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Watersysteem

Voldoende water

Het watersysteem is in 2021 beter voorbereid op
extreem droge situaties dan in 2015. De
waterretentie capaciteit en/of
wateraanvoercapaciteit zijn groter.

Investeren in maatregelen die het (grond)water
ZON
langer vasthouden en de aanvoercapaciteit
vergroten. Voor ca. 6500ha wordt onnodige afvoer
van het grondwater voorkomen en de wateraanvoer
wordt met circa 0,7m3/s geoptimaliseerd.
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Watersysteem

Zichtbaar waterschap / Voldoende
water

Waarborgen van de robuuste inrichting (en
passende mate van onderhoud) van het
hydrologisch hoofdsysteem in 1 gemeente. Het
waterschap neemt hiertoe het beheer en
onderhoud van relevante watergangen over
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Waterketen

Schoon water (door afvoeren en
zuiveren afvalwater)

Waarborgen van de robuuste inrichting (en
passende mate van onderhoud) van het
hydrologisch hoofdsysteem in het stedelijk gebied
in 2023. Het waterschap neemt hiertoe het
beheer en onderhoud van relevante watergangen
over (ca. 100km)

Waterketen

Duurzaam waterschap

Taakuitvoering verduurzamen en bijdragen aan
landelijke doelstellingen klimaat en circulaire
economie. Verminderen verbruik en verhogen
productie ihkv sectorbrede MJA3 afspraak 2%
energie-efficientie-verbetering per jaar

M&O

Excellent in dienstverlening

Tevredenheid over contactmomenten omgeving
met WDODelta is een 8

Stedelijk water

Fin

Vervangingsinvesteringen assets: transport € ..
Beheer en onderhud
mln/jr, zuiveren € .. mln/jr, slib € .. mln/jr
waterketen
Onderhoud assets: transport € .. mln/jr, zuiveren €
.. mln/jr, slib € .. mln/jr
Beheer assets: transport € .. mln/jr, zuiveren € ..
mln/jr, slib € .. mln/jr
Monitoren aanbod afvalwater en functioneren
transportstelsel
Assetmanagement doorontwikkelen en
certificeerbaar
Adequate crisisorganisatie
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Taakuitvoering verduurzamen en bijdragen aan
landelijke doelstellingen klimaat en circulaire
economie. Verminderen verbruik en verhogen
productie ihkv sectorbrede MJA3 afspraak 2%
energie-efficientie-verbetering per jaar

Duurzaamheid

1

Tevredenheid over contactmomenten omgeving
met WDODelta is een 7

Contact met de omgeving

n.t.b.

