
Transformatie energie  
en duurzaamheid 
Klimaatakkoord en duurzaamheid  

FACTSHEET

In de afvalwaterketen is de 
Energie- en Grondstoffen-
fabriek ontwikkeld met de 
productie van elektriciteit  
uit biogas (via slibvergisting) 
en de winning van grond-
stoffen uit afvalwater. De 
afgelopen jaren zijn via de Unie 
van Waterschappen vele 
energieconvenanten en 
-akkoorden gesloten. Per  
2020: 30% energie-efficiency, 
30% CO2-reductie, 40% 
energieneutraliteit. Het 
klimaat  akkoord in Parijs 2017 
is vertaald naar nationale 
doelen: 49% CO2-reductie in 
2030 en volledig CO2neutraal 
in 2050.

In het Interbestuurlijk Programma 
(IBP) van regionale overheden en 
het Rijk is afgesproken dat water-
schappen gaan bijdragen aan de 
noodzakelijke transitie in de regio’s. 
Het klimaatakkoord (eind 2018) en 
het IBP zorgen in rap tempo voor 
een nieuwe context waarin 
maatregelen steeds concreter 
worden. Dat leidt enerzijds tot 
opgaven voor de eigen CO2-reduc-
tie en meer circulariteit en ander-
zijds opgaven voor hoe onze 
eigendommen actief kunnen 
bijdragen aan de energietransitie  
in de samenleving. Hiervoor zijn 
innovaties en een krachtige  
samenwerking met partijen nodig. 

Het huidige beleid is vooral 
gericht op doelstellingen van de 
eigen organisatie

-  Per 2020 geen maaisel als 
restproduct meer afvoeren, 
maar inzetten voor biobased  
producten en bodemverbetering.

-  Per 2025 elektriciteit neutraal 
(eigen opwekking, vooral door 
zon en wind) en zoveel mogelijk 
elektriciteit besparen.

-  Grondstoffen winnen uit 
afvalwater waar mogelijk. 

-  ‘Duurzaam-inclusief werken’ is 
gangbaar (people, planet, 
prosperity).

• Huidige beleid voortzetten
 Focus op eigen doelstellingen. Wel 

een heroverweging nodig over de 
inzet en middelen door het groeiende 
takenpakket dat gepaard gaat met 
de transformatie van energie en 
duurzaamheid. Tijdig actuele en 
nieuwe doelstellingen formuleren 
door het definitieve Klimaatakkoord.

• Meer doen
 Een regionale koppositie en 

initiatiefrol innemen. In de regionale 
energiestrategieën (RES) wordt veel 
van onderlinge samenwerking 
verwacht om concreet bij te kunnen 
dragen. Dat betekent hoge ambities 
in die regionale samenwerking en 
daarin bijdragen (kennis, middelen, 
co-creatie) ontwikkelen. Innovaties 
en een ondernemende houding zijn 
voorwaarden. Ook doorgaan de 
eigen CO2- en broeikasreductie te 
vertalen in doelstellingen en 
maatregelen. Taakverbreding naar 
de regio en intensivering vraagt om 
inzet en middelen te herzien. Voor 
oplossingsperspectieven dient meer 
ruimte geboden te worden voor 
innovaties. Kosten: +€300.000.

• Minder doen
 Het klimaatakkoord en de senti-

menten in de samenleving laten  
dit niet toe. Eigen doelstellingen 
worden dan zeker niet gehaald.  
Dit leidt tot imagoschade en een 
minimale rol in de transitie.

11
miljoen

euro
125.000

kennisont-
wikkeling, pilots, 
initiatieven en 
advies (per jaar)

investerings-
programma
zonnepanelen
(verspreid over  
4 jaar)
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Transformatie energie 
en duurzaamheid 
Klimaatadaptatie (in landelijk 
en stedelijk gebied)   

FACTSHEET

Door de klimaatverandering 
neemt de kans op waterover-
last, hitte, droogte en over-
stromingen toe. De effecten 
van klimaat verandering 
hebben direct invloed op onze 
taken. Extreme situaties, 
zoals de droogte in de zomer 
van 2018, zullen vaker voor-
komen. 

We zullen meer inspanningen 
moeten verrichten om water vast 
te houden. Hoosbuien in de 
bebouwde omgeving komen elk 
jaar vaker voor. Als wij niets doen, 
kan dit alles leiden tot grote 
schade in zowel de bebouwde 
omgeving als het landelijke gebied. 
In het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie is daarom afgesproken 
dat uiterlijk in 2020 ‘klimaatbe-
stendig en waterrobuust inrichten’ 
onderdeel is van beleid en handelen 
van alle overheden.

In het programma Klimaat 
Actief! werkt het waterschap 
langs de zeven ambities uit het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
aan een klimaat bestendige 
bebouwde omgeving. 

Het programma is erop gericht in 
verbinding te treden met onze 
omgeving op verschillende niveaus. 
In het programma richten we ons 
momenteel op de samenwerking 
met medeoverheden. Verder zetten 
we vooral in op maatschappelijke 
bewustwording en proberen we dit 
tot concrete acties om te zetten. 
Daarnaast helpt het programma 
ons om de zichtbaarheid van het 
waterschap te vergroten als 
interessante partner op het dossier 
van klimaatverandering.

• Huidige beleid voortzetten
 We gaan door met het programma 

Klimaat Actief! We zetten in op 
bewustwording en bijbehorende 
acties die tot handelingsperspec-
tieven kunnen leiden. We werken 
samen met medeoverheden aan de 
zeven ambities uit het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie. Zoals in dit 
Deltaplan beschreven, werken we 
ook aan klimaatadaptatie in 
landelijk gebied.

• Meer doen
 We gaan meer investeren in de 

fysieke omgeving met betrekking 
tot klimaatadaptatie, zowel in 
stedelijk gebied als in landelijk 
gebied. We gaan actief sturen op 
gemeentelijke plannen met een 
waterschapsbelang. We zetten meer 
energie op het in beweging krijgen 
van onze inwoners. Bijvoorbeeld met 
de inzet van community-managers 
en een particuliere afkoppelregeling. 
We versnellen de aanpak tegen 
wateroverlast en droogte in het 
landelijke gebied.  
Kosten: + €200.000 tot €350.000.

• Minder doen
 Conform de wettelijke norm werken 

we aan onze opgaven voor water-
overlast en droogte in stedelijk en 
landelijke gebied. Wateroverlast, 
hittestress, droogte en overstro-
mingsrisico’s door ‘bovennormatieve 
gebeurtenissen’ accepteren we als 
extreme situaties die zelden 
voorkomen. Kosten: - €150.000.

euro
150.000

per jaar

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Bij een verbruik van 
1:15 kun je hiermee5 MLN

1122x 

3 MLN
liter frituurvet liter biodiesel

keer om de aarde rijden

‘11 ‘15

1

Water en
mensen

verbinden

huur
1.

€ 158
 1,2%*

koop
2.

€ 258
 -0,1%*

huur
3.

€ 266
 1,1%*

koop
4.

€ 366
 0,2%*

6.

€ 443
 2,5%*

7.

€ 1.582
 -1,4%*

8.

€ 22.215
 0,1%*

5.

€ 3.362
 0,3%*

4.

Transformatie energie 
en duurzaamheid 
Waterschap in de stad   

FACTSHEET

Bij stedelijk waterbeheer is er 
sprake van grote onderlinge 
afhankelijkheid tussen water-
schap en gemeente. 

Het waterschap zorgt voor 
voldoende aanvoer-, afvoer- en 
bergingscapaciteit in het water-
systeem en zuivert het afvalwater 
van bewoners, bedrijven en 
industrie. De gemeente zorgt voor 
een goede inzameling (en trans-
port) van afvalwater, regenwater 
en grondwater. Samenwerking is 
daarom belangrijk voor een zorgvul-
dige en adequate 
uitvoering van de 
wederzijdse taken. 
Dat leidt tot lagere 
maatschappelijke 
kosten. 

In de notitie Water Raakt! 
(2015) hebben de water-
schappen in Rijn-Oost hun 
rol en taakopvatting in het 
stedelijk waterbeheer 
beschreven. 

Belangrijke waterthema’s hierin 
zijn: bescherming tegen overstro-
mingen, ruimtelijke adaptatie 
(klimaatverandering), riolering en 
afkoppelen, grondwaterbeheer,  
beleven en genieten van water. 
Samenwerking staat centraal.
Op het gebied van ruimtelijke 
ordening kennen we het formele 
proces van de Watertoets (overleg 
en advies). Doel is het waterbelang 
in ruimtelijke plannen voldoende te 
laten meewegen. 

Voor plannen met een waterbelang
is een jaarbudget van circa 
€600.000 begroot. Denk 
hierbij onder andere aan 
afkoppelen, verbeteren 
waterkwaliteit en  
ruimte voor water.  
We maken een zorgvuldi-
ge afweging van financiële en/of 
personele inzet. 

• Huidige beleid voortzetten
 Inzetten op samenwerking met 

gemeenten. Relatiebeheer gericht  
op het kennen van elkaars belangen. 
De Watertoets uitvoeren in een 
effectieve samenhang van overleg 
en advies. Vasthouden aan het 
budget van circa €600.000 als 
bijdrage voor ruimtelijke projecten 
met een waterschapsbelang. 

• Meer doen
 Inzetten op een rol als maatschap-

pelijke partner die midden in de 
samenleving staat. Zichtbaar zijn. 
Investeren in de relatie met 
gemeenten en hen zien als belang-
rijke strategische partner in het 
realiseren van onze doelen. Actief 
zoeken naar kansen. Tijd en energie 
steken in de voorfase van projecten. 
De Watertoets is vooral een formeel 
einde van een intensief samenwer-
kingstraject.  
Kosten: + €600.000. 

• Minder doen
 We zijn vooral een uitvoeringsorgani-

satie die voldoet aan haar wettelijke 
taak. Zichtbaarheid is niet zo 
belangrijk. De op samenwerking 
gerichte geest wordt losgelaten.  
We wachten initiatieven van anderen 
af. De Watertoets doen we sober en 
doelmatig. Er is geen ruimte voor een 
bijdrage aan ruimtelijke plannen van 
gemeenten. We besparen circa  
€600.000 per jaar, maar zien door 
minder samenwerking uiteindelijk 
maatschappelijke kosten stijgen. 
Kosten: - €600.000.

euro
600.000

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Transformatie energie 
en duurzaamheid 
Toekomst afzet zuiveringsslib   

FACTSHEET

Bij een verbruik van 
1:15 kun je hiermee5 MLN

1122x 

3 MLN
liter frituurvet liter biodiesel

keer om de aarde rijden

‘11 ‘15

1

Water en
mensen

verbinden

huur
1.

€ 158
 1,2%*

koop
2.

€ 258
 -0,1%*

huur
3.

€ 266
 1,1%*

koop
4.

€ 366
 0,2%*

6.

€ 443
 2,5%*

7.

€ 1.582
 -1,4%*

8.

€ 22.215
 0,1%*

5.

€ 3.362
 0,3%*

4.

euro
200.000

Bij de zuivering van afvalwater 
ontstaat zuiveringsslib. Dit slib 
wordt in Deventer, Zwolle en 
Echten vergist. Met het biogas 
dat hierbij ontstaat wordt met 
een warmtekrachtinstallatie 
duurzame elektriciteit 
geproduceerd die gebruikt 
wordt op de zuiveringen.  

Na de gisting wordt het slib ont-
waterd. Vervolgens composteert het 
bedrijf GMB het ontwaterde slib tot 
biogranulaat dat als 
biobrandstof wordt 
gebruikt in energie-
centrales. 

Momenteel besteedt ons 
waterschap circa €2.500.000  
per jaar aan de afzet van het 
zuiveringsslib bij GMB 
(exclusief transport). Eind 
2020 lopen de contracten met 
GMB af. Daarom zal een nieuwe 
aanbesteding moeten worden 
gedaan. In verband met de 
verwachte looptijd van de 
aanbesteding neemt het 
waterschapsbestuur hierover 
begin 2019 een besluit.   

Door groei van slib uit buurlanden 
en daling van de Nederlandse 
slibverwerkingscapaciteit geven 
landelijke prognoses aan dat er 
krapte ontstaat op de slibmarkt. 
De verwachting is dat de kosten 
voor slibeindverwerking aanzienlijk 
stijgen in deze krappe markt. 

Het waterschap besteedt 
circa €2.500.000 per 
jaar aan de afzet van 
zuiveringsslib.  

•  Huidige beleid voortzetten 
 Het huidige beleid voortzetten is 
geenoptie, omdat de contracten 
aflopen. Stijgende tarieven en meer 
duurzame verwerkingsmethoden 
maken het interessant om nieuwe 
routes te verkennen. De huidige 
slibafzetroutes zijn compromissen 
qua duurzaamheid: de ene route 
scoort beter op energie, de andere 
op terugwinning van grondstoffen. 
Tegenover nieuwe afzetroutes  
staan aanzienlijke risico’s t.a.v. 
investeringen en exploitatie,  
waarbij continuïteit van slibeind-
verwerking erg belangrijk is. 

•   Meer doen 
 Er zijn diverse technologische en 
procesmatige opties om meer te 
doen. Voorbeelden van techno  lo-
gische ontwikkelingen, zowel voor 
terugwinning van energie (energie-
neutraliteit) als voor terugwinning 
van grondstoffen (circularteit) zijn: 
Verdergaande slibdroging(met 
restwarmte of warmtepomp), 
andere slibverwerkingstechnieken 
en slib opnieuw terugbrengen in de 
bodem (verwaarding) 

 Voorbeelden van procesmatige  
keuzes zijn: Zelf doen of uit/
aanbesteden, alleen of met andere 
waterschappen, wel of niet samen 
met de markt, alleen bestaande 
marktpartijen of ook nieuwe 
marktpartijen, kort- of langlopende 
slibcontracten, innovatie en  
verduurzaming of continuïteit en 
betrouwbaarheid, risicomijdend  
of risicodragend. Kosten: + €?

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Transformatie energie 
en duurzaamheid 
Aanpak opkomende stoffen  

FACTSHEET

In het watersysteem treffen 
we geregeld ‘nieuwe’ stoffen 
aan waarvoor geen milieu-
normen zijn. Deze zogeheten 
‘opkomende stoffen’ kunnen 
risico’s opleveren voor de 
aquatische ecologie en de 
drinkwatervoorziening. 

Naast allerlei chemische stoffen als 
medicijnresten, brandvertragers en 
stoffen uit personal care products, 
worden ook microplastics en 
antibioticaresistente bacteriën tot 
de opkomende stoffen gerekend. 
Opkomende stoffen komen via vele 
routes in ons watersysteem, 
bijvoorbeeld via lozingen, afspoeling 
land- en tuinbouw, inlaatwater en 
neerslaan vanuit de lucht. 

Landelijk is de aanpak van 
opkomende stoffen als speerpunt 
benoemd, met in het bijzonder  
medicijnresten. Deze aanpak is 
gebaseerd op het voorzorgbeginsel 
en maakt geen deel uit van onze 
formele waterkwaliteitsopgave 
vanuit de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Er zijn nationaal ook 
geen doelstellingen vastgesteld. Dit 
wordt overgelaten aan de individuele 
waterschappen en overige 
stakeholders.  

Het algemeen bestuur van 
WDODelta heeft op 20 decem-
ber 2016 het beleid vastgesteld 
voor de aanpak van opkomende 
(nieuwe) stoffen t/m 2018. Het 
beleid spitst zich toe op het in 
beeld brengen van de risico’s 
voor ons watersysteem en hoe 
deze risico’s kosteneffectief 
zijn te reduceren. 

Het gaat daarbij om maatregelen 
om te voorkomen dat stoffen in het 
te zuiveren afvalwater komen 
(bronmaatregelen) en om eventuele 
extra zuiveringsmaatregelen op 
onze rioolwaterzuiveringen 
(RWZI’s). Het onderzoek wordt 
zoveel mogelijk samen met de 
overige Rijn-Oost waterschappen 
uitgevoerd.  

Inzet is om uiterlijk medio 2019 
voldoende inzicht te hebben in de 
bijdrage van het gezuiverde 
afvalwater uit onze RWZI’s aan de 
toxiciteit (giftigheid) in het water-
systeem en in de mogelijkheden om 
de effectiviteit van de bestaande 
RWZI’s te verhogen. Daarna kan 
bestuurlijk worden afgewogen of 
extra investeringen op RWZI’s 
zinvol zijn en hoe dit 
zich verhoudt tot 
eventuele extra 
zuiverings maat regelen 
voor nutriënten vanuit 
onze KRW-opgave. 
 

• Huidige beleid voortzetten
 De huidige onderzoeksperiode is 

gericht op het zo goed mogelijk 
inschatten van de risico’s voor het 
watersysteem en het onderbouwen 
van de kosteneffectiviteit van 
bron- en extra zuiveringsmaat-
regelen. Het betreft nieuwe materie 
waarbij nieuwe onderzoek-
technieken zijn toegepast die 
landelijk nog in ontwikkeling zijn. 
Door de onderzoeksperiode met 
enige jaren te verlengen, kan 
gebruik worden gemaakt van 
voortschrijdend inzicht in onder-
zoeks- en zuiveringstechnieken.
Kosten: circa €100.000 per jaar.

• Meer doen
 De landelijke aanpak richt zich op het 

nemen van zinvolle en effectieve 
maatregelen. Het voorzorgsbeginsel 
kan ook consciëntieuzer worden 
uitgelegd: milieuvreemde stoffen 
horen niet in het water thuis. We 
gaan de bronaanpak door overige 
partijen intensiever (financieel) 
stimuleren en op onze RWZI’s gaan 
we er zoveel mogelijk opkomende 
stoffen uithalen. Inzet van 
aanvullende zuiverings maatregelen 
leidt tot extra energie- en grond-
stoffen  verbruik. Kosten: + enkele 
miljoenen per jaar.

• Minder doen
 Niet waterschappen, maar andere 

sectoren zijn verantwoordelijk voor 
bronmaatregelen. En met de huidige 
RWZI’s wordt nu gemiddeld al 65% 
van de microverontreinigingen 
verwijderd, zoals medicijnresten. 
Hiermee nemen we genoegen en we 
wachten de landelijke ontwikkelingen 
af. Kosten: €0.

euro
100.000

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Digitale transformatie 
Digitale transformatie, innovatie  

FACTSHEET

•  Huidige beleid voortzetten 
Digitale transformatie bestond in de 
begroting van 2018 nog niet, dus de 
uitgaven daarvoor zijn in 2018 
feitelijk nihil. In voorbereiding op de 
begroting 2019 zijn in de 
begrotingsbrief van juni 2018 voor 
digitale transformatie een drietal 
varianten als beleidskeuze 
voorgelegd. In de vergadering van 
het Algemeen Bestuur op 26 juni 
2018 werd gekozen voor de meest 
ambitieuze variant. Deze gaat uit 
van het ontwikkelen van eigen 
plannen om aan te sluiten vooraan in 
het peloton. Dit beschouwen we als 
het huidige beleid in onderstaande 
opties.

Opties:  
a.  Het huidige beleid voortzetten 

(actief): ontwikkelen van eigen 
plannen om aan te sluiten vooraan in 
het peloton. Kosten: Personeel 
€300.000, Goederen & Diensten 
€200.000 per jaar 

b.  Meer doen ten opzichte van het 
huidige beleid. (innovatief): 
investeren in innovatiekracht om aan 
te sluiten in de kopgroep. Kosten: 
Personeel €500.000, Goederen & 
Diensten €1.000.000 per jaar.   

c.  Minder doen ten opzichte van het 
huidige beleid (reactief). We zijn 
aangehaakt en glijden mogelijk 
langzaam af naar de achterhoede. 
We gaan op basis van hetgeen op 
ons afkomt de impact bepalen en het 
handelingskader vaststellen. Kosten: 
Personeel €100.000, Goederen & 
Diensten €100.000 per jaar.  

De wereld om ons heen digitali-
seert in sneltreinvaart. Daarom 
wordt meer en meer verwacht 
dat steeds meer zaken digitaal 
afgehandeld kunnen worden. 

Dit betekent voor het waterschap 
een transformatie van ‘eigen regels 
en procedures’ centraal naar ‘klant’ 
centraal. De ontwikkeling van de 
nieuwe Omgevingswet en het 
daarbij horende digitale stelsel zet 
reeds in op deze filosofie. 

Het verkennen en toepassen van   
nieuwe technologische 
ontwikkelingen vraagt om een 
klimaat waar (experimenteer)ruimte 
aanwezig is en een cultuur waarin 
falen mag. Digitale transformatie is 
daarmee geen doel op zich. Het is 
een belangrijk middel en aanjager 
om onze organisatiedoelen, zoals 
doelmatiger werken en excellente 
dienstverlening, te realiseren in een 
snel veranderende meer digitale 
samenleving. 

Richtinggevend voor de digitale 
transformatie zijn het 
Digikompas en onze 
informatiserings- en 
automatiseringsstrategie. 

In het Digikompas zijn leidende 
principes opgenomen voor 
digitalisering van de waterschappen: 
Waterschappen zijn toegankelijk, 
reageren alert, werken samen, zijn 
transparant en zijn betrouwbaar. Ook 
zijn de snelheid en traagheid van de 
digitale transformatie van de 
waterschappen in kaart gebracht. 

Onze informatiseringsstrategie 
heeft vijf lijnen:
a.  Ontwikkelingen in de wereld om 

ons heen. 
b.  Veranderende vraag naar 

informatie. 
c.  Groeiend belang van 

informatieveiligheid en 
-bewustzijn. 

d.  Groeiende noodzaak en behoefte 
om de schaal waarop wij werken 
te vergroten.

e. Behoefte aan eenvoud.

Onze automatiserings strategie 
heeft drie 
ontwikkelingsstromen:    
a.   Strategisch kunnen sturen door de 

inrichting van de automatiserings-
organisatie. 

b. Sturen op kwaliteit.
c.  Realiseren van eenvoud en 

innovatief vermogen: focus op 
vereenvoudiging van middelen, 
vergroten van keuzevrijheid en 
ondersteunen van innovatie

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Sociale transformatie 
Participatie

FACTSHEET

Participatie betekent een 
actieve deelname aan 
besluitvormingsprocessen. Het 
waterschap kiest wel/niet voor 
het actief organiseren en 
faciliteren van participatie. 
Inwoners, ondernemers en 
andere partners worden dan 
actief gevraagd mee te denken 
en mee te praten. 

Participatie is nodig, omdat onze 
samenleving verandert. Inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties verlangen steeds vaker 
een andere rol van de overheid. Ook 
van het waterschap. Ze willen 
meebeslissen, nemen meer initiatief 
en vragen om meer invloed. Het 
waterschap schuift nog meer op van 
een overheid die alles regelt, naar 
een overheid die ruimte biedt voor 
initiatieven vanuit de maatschappij 
en die de energie uit de omgeving 
benut. 

Voor grotere omgevings-
projecten die inwoners  en 
ondernemers direct in hun 
leefomgeving raken 
organiseert het waterschap 
actief participatie. 
Betrokkenen krijgen tijdig 
informatie over voornemens. 

Zij hebben daarbij gelegenheid hun 
mening te geven en invloed uit te 
oefenen op de ontwikkeling van hun 
‘wateromgeving’. De mate waarin zij 
participeren kan variëren van 
informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren tot meebeslissen en 
zelfs tot zelf organiseren en beheren. 
De ervaring in de dagelijkse 
projectpraktijk leert dat er zonder 
participatie geen draagvlak ontstaat. 

Coproductie, meebeslissen en zelf 
organiseren/beheren zijn echter 
participatievormen die in de praktijk 
‘het bestuur nauwelijks halen’. Voor 
andere processen dan 
omgevingsprojecten staat 
participatie bij WDODelta in de 
kinderschoenen.

De huidige kosten worden vanuit de 
projectbudgetten betaald. 

• Huidige beleid voortzetten
 Doorgaan met voorzichtig 

stapsgewijs invulling geven aan hoe 
we ‘in verbinding zijn met de 
omgeving’. Hierbij rekening houden 
met ervaringen uit de huidige 
bestuursperiode. 

• Meer doen
 -  Experimenteren met nieuwe 

democratievormen. 
 -  Participatie actief bevorderen (niet 

alleen binnen de grotere 
omgevingsprojecten), helder maken 
waar op de participatieladder 
betrokkenen invloed kunnen 
uitoefenen, eigen expertise niet op 
nummer 1 plaatsen.   

 -  Onderscheid maken in bestuursstijl 
t.b.v. participatie. 

 -  Initiatieven waarderen en stappen 
verkennen t/m het zelf organiseren 
en budget beschikbaar stellen. 

 -  Participatie- en 
communicatieprocessen in 
bestuursvoorstellen opnemen en  
er op toezien. 
 
 Kosten: + €50.000 (voor een 
organisatiebreed ontwikkelings-  
en opleidingstraject).

• Minder doen
 -  Niet openstaan voor participatie, 

maar beleid invoeren vanuit een 
eigen visie op de werkelijkheid, 
ook in grote omgevingsprojecten. 

 -  Participatie beperken tot infor-
meren.  
Kosten: geen. 

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Sociale transformatie 
Samenwerking met  
strategische partners 

FACTSHEET

Een waterschap kan de 
gevolgen van bijvoorbeeld 
klimaatverandering niet alleen 
opvangen. Ook strategische 
partners, zoals collega-
waterschappen, gemeenten, 
provincies, Rijk, belangen-
behartigers, bedrijfsleven en 
natuurorganisaties staan voor 
deze opgave. 

Het streven is een optimale samen-
werking die gelet op de urgentie 
misschien wel vraagt om het 
verleggen van grenzen van bevoegd-
heden, taakstellingen en zelfs 
financiële verantwoordelijkheid.  

De samenwerking met 
strategische partners 
kenmerkt zich door het 
afbakenen van taken en 
bevoegdheden. 

Deze komt voort uit de organisatie 
van bestuurlijk Nederland en een 
manier van werken die historisch is 
gegroeid en waaraan ons 
waterschap zich veelal vasthoudt. 
 
Het relatiemanagement is gericht op 
vrij inhoudelijk contact met een 
vaste groep strategische partners 
waarmee het waterschap het 
meeste samenwerkt. De uitvoering 
hiervan is verdeeld over diverse 
functionarissen. 

• Huidige beleid voortzetten
 Voorzichtig invulling geven aan  

‘in verbinding met de omgeving’.  

• Meer doen
 -  Meer initiatief nemen tot 

samenwerking. Uitdagingen 
bekijken vanuit gezamenlijke 
aanpak, niet alleen vanuit water. 
Tevens Europees samenwerking 
zoeken. 

 -  Tijdens beleidsprocessen meer op 
de voorgrond treden in 
communicatie. 

 -  Vroegtijdiger anticiperen op 
mogelijke issues. 

 -  Onderzoek doen naar 
verwachtingen en ervaringen van 
partners. 

 -  Professioneel relatiemanagement 
en beleid voor public affairs 
bevorderen. Helder is welke 
strategische doelen worden 
nagestreefd.  

 -   Profileren als strategisch partner 
die streeft naar effectieve 
samen  werking en draagvlak voor 
water. Kosten: + €50.000 (voor 
ontwikkel- en opleidingstraject).

• Minder doen
 -  Alleen samenwerken in landelijke 

programma’s en Europees, Rijks-  
en provinciaal beleid. 

 -  Met gemeenten en provincies 
‘slechts’ samenwerken door de 
Omgevingswet.   

 -  Bij ontwikkelingen als digitalisering 
en (sociale) innovatie zelf het wiel 
uitvinden en dat van andere  
partners niet gebruiken. 

 -  Geen oog voor partijen die het beter, 
goedkoper en efficiënter kunnen.     

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Sociale transformatie 
Waterschap 2019-2025  

FACTSHEET

Bij de start van Waterschap 
Drents Overijsselse Delta 
(WDODelta) is geschetst hoe 
het waterschap er anno 2025 
uitziet. 

De 4 kenmerken daarvan zijn:
1.  Bedrijfszeker: staat borg voor 

een goed functionerende 
infrastructuur.

2.  Vakbekwaam: staat gesteld om 
haar taken adequaat uit te 
voeren.

3.  Omgevingsbewust: weet in  
te spelen op concurrerende 
belangen.

4.  Samenwerkingsgericht: weet 
telkens opnieuw positie te kiezen.

Deze kenmerken zijn geconcreti-
seerd op eerder door het bestuur 
gekozen aspecten: herkenbare 
positie in de omgeving, krachtig 
bestuur, goed geëquipeerde 
organisatie voor de uitvoering, goed 
werkgeverschap, voldoende 
financiële draagkracht en de rol van 
Waterkracht (samenwerking 
tussen oostelijke waterschappen). 
Nu WDODelta enkele jaren een feit 
is en in de andere factsheets 
ingegaan wordt op verschillende 
thema’s is het logisch de komende 
periode focus aan te brengen op de 
kenmerken herkenbare positie in de 
omgeving en krachtig bestuur 
(waaronder samenwerking met 
partners). 

Er is een start gemaakt met 
krachtig bestuur. Dat is terug 
te zien in beleidsbeslissingen 
en regelingen, zoals de 
bestuurlijke inrichting, 
Deltabijeenkomsten, 
fractievolgers, portefeuille-
houders, verhouding Dagelijks 
Bestuur (DB) / Algemeen 
Bestuur (AB) en het aantal 
AB-vergaderingen. 

Het DB bestaat uit 5 leden (3 fte) en 
een fulltime voorzitter. Het bereidt 
voorstellen aan het AB voor en voert 
de besluiten van het AB uit. Het AB 
heeft een delegatiebesluit vastge-
steld op basis waarvan het DB 
zelfstandig over diverse onderwer-
pen kan besluiten. Het AB stelt in 
circa 10 openbare vergaderingen per 
jaar (ook te volgen via webcast) het 
beleid vast, vrijwel altijd op voorstel 
van het DB. Daarnaast kent het AB 
jaarlijks 10 informerende/opiniëren-
de Deltabijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten kennen in de praktijk 
een beperkte inbreng van inwoners 
en bedrijven. Elke fractie kan 2 
fractievolgers aanwijzen die de 
fractie ondersteunen en door het 
waterschap worden gefaciliteerd. 
Een auditcommissie adviseert het 
AB over financiële aangelegenheden. 
De jaarlijkse vergoedingen van 
voorzitter, DB en AB (inclusief 
sociale lasten en pensioenen) 
bedragen circa €1.000.000.  

Voldoen de huidige verhoudingen
tussen AB, DB en organisatie
nog? Het AB kan naast haar
kaderstellende en controlerende
rol meer invulling geven aan
eigen visies. 

Opties voor meer/minder doen:  
- Intensiveren herkenbare positie in de 

omgeving en krachtig bestuur.
- Aantal DB-leden en/of tijdsbesteding 

per DB-lid veranderen. 
- Één of meer DB-leden benoemen van 

buiten het AB.
- Aantal fractievolgers wijzigen.
- Grotere ondersteuning (menskracht/

budget) en/of training voor actievere 
rol in beleidsvoorbereiding. 

- Meer contactmomenten tussen AB 
en inwoners/bedrijven.

- Delegatie van bevoegdheden van AB 
aan DB wijzigen. 

- Intensievere betrokkenheid van 
externen en AB bij voorbereiding 
besluiten. 

- Controlerende functie van AB 
versterken: naast de auditcommissie 
een Rekenkamer instellen.

- Vaste vergoeding AB-leden deels 
presentiegeld. 
 
 Kosten meer/minder:  
0,2 fte DB-lid: circa €10.000 
0,2 fte voorzitter: circa €30.000 
1 fractievolger: circa €1500 
Gezamenlijke rekenkamer:  
€50.00 - €150.000 
Trainingen/cursussen bestuursleden: 
€10.000 - 30.000

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Sociale transformatie 
Educatie    

FACTSHEET

Onder educatie verstaan we al 
onze activiteiten die gericht 
zijn op kennismaking met en 
-vergroting en bewustwording 
van de wereld van het water-
beheer bij scholieren en 
studenten. Van primair tot 
wetenschappelijk onderwijs, 
volwassenen en de daarbij 
behorende arbeidsmogelijk-
heden. 

Het doel van educatie is het 
vergroten van de kennis van het 
werk van het waterschap en het 
creëren van bewustzijn en 
betrokkenheid. Onze strategie is 
met educatieactiviteiten het werk 
van het waterschap zichtbaar 
maken en hiermee verbinding 
leggen met inwoners (van jong tot 
oud), bedrijven en organisaties.
Educatie is een onmisbaar 
onderdeel uit ons communicatie    -
beleid. Met het inzetten van 
educatie willen we bereiken dat 
mensen inzicht krijgen (handelings-
perspectief) in welke bijdrage ze 
zelf kunnen leveren aan de 
wateropgaven. 

In de afgelopen twee jaar is de 
focus gelegd op het Voortgezet 
Onderwijs (VO), het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs (MBO) en 
het Hoger Beroeps Onderwijs 
(HBO en universiteit). Daar-
naast hebben wij gepartici-
peerd bij events als First Lego 
League, Jeugdwatercongres, 
Careerdays, Stadsfestival 
Zwolle, Bevrijdingsfestival, 
Sail Kampen en Hanzedagen. 

In 2019 gaan we investeren in 
bezoekerscentra en wordt het 
100-jarige bestaan van gemaal A.F. 
Stroink ingezet om een jaar lang 
aandacht te genereren voor ons 
werk in combinatie met de historie 
van het gemaal.

Het huidige beschikbare budget 
voor de uitvoering van educatie 
bedraagt €70.000. Er is een apart 
budget beschikbaar voor de inhuur 
van de voorlichters. Dit budget 
bedraagt €20.000. De personeels-
kosten zijn hierin niet 
meegenomen.

• Huidige beleid voortzetten
 Educatie op hetzelfde peil houden en 

blijven investeren in het VO, MBO en 
HBO. Zelfde koers blijven varen.

• Meer doen
 Extra inspanning leveren aan 

educatie:  
 -  Nu ligt de focus op VO, MBO en 

HBO/universiteit. Dit uitbreiden 
met Primair Onderwijs (PO). 

 -  Aanhaken bij groene schoolpleinen.
 -  Aanhaken bij initiatieven rondom 

creatief verbinden.
 -  Meer co-creatie. Nauwere 

samenwerking met Natuur-en 
Milieu organisaties én met ‘groen 
onderwijs’.  

 Kosten: + €25.000

• Minder doen
 Er wordt minimale inspanning 

geleverd aan educatie, we organise-
ren zelf geen activiteiten en we 
nemen niet deel aan evenementen 
of activiteiten van derden.  
 
Kosten: - €25.000

euro 
70.000

euro 
20.000

inhuur 
voorlichters

uitvoering
educatie
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Sociale transformatie 
Omgevingswet    

FACTSHEET

De huidige wet- en regelgeving 
(ruimte, natuur, water, milieu) 
is sectoraal ingestoken en 
streeft te weinig integrale 
oplossingen na. Er is een 
ontwikkeling nodig om van 
taakgericht werken naar 
opgave gericht samenwerken 
te komen. De invoering van het 
nieuwe stelsel Omgevingswet 
door het Rijk gaat in per 
1-1-2021. 

De nieuwe wet bundelt alle 
wetgeving en regels voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water. Daarmee ontstaat 
een integraal kader voor 
activiteiten van alle overheden, 
bedrijven en inwoners in de fysieke 
leefomgeving. De filosofie is meer 
gebruiksgemak, sneller werken en 
meer ruimte voor initiatieven van 
inwoners, bedrijven en organisaties 
met als basis wederzijds 
vertrouwen.

De opgave voor het waterschap 
richt zich op drie invalshoeken:
•  Opstellen en werken met nieuwe 

kerninstrumenten voor integrale 
oplossingen en samenwerking.

•  Informatievoorziening en digitale 
oplossingen tijdig realiseren voor 
een maximale dienstverlening.

•  Werken met een mindset voor 
houding en vaardigheden om het 
maximale uit het nieuwe stelsel 
te halen.

Er is een interne projectorga-
nisatie opgezet om te kunnen 
voldoen aan de invoering van 
het nieuwe stelstel per 1-1-
2021. Bestuurlijke keuzes 
worden gemaakt voor het 
ambitieniveau op de drie 
invalshoeken (zie onder kopje 
Inhoud).  

Concreet betekent dit dat er 
voorstellen komen voor: 
De watervisie, het waterbeheer-
programma, waterschapsverorde-
ning, het projectbesluit, informatie-
voorziening & digitalisering en de 
houding en vaardigheden die we 
hierbij nastreven. Optimaal werken 
met de instrumenten vraagt om 
optimaal werken in de geest van de 
Omgevingswet.

• Huidige beleid voortzetten
 De huidige aanpak is pragmatisch, 

stapsgewijs en sluit aan bij 
activiteiten van de samenwerkings-
partners. Het waterschap is 
‘omgevingsproof’ per 1-1-2021 en 
ontwikkelt zich verder in de 
gedachtegang van de Omgevingswet 
in de jaren daarna. Er is afgestemd bij 
lopende ontwikkelingen binnen 
WDODelta, zoals In verbinding met 
de omgeving en Excellente 
dienstverlening. 

• Meer doen
 Intensiever traject om te komen tot 

werken volgens de mindset ‘In de 
geest van de Omgevingswet’. 
Daarnaast de Omgevingswet 
aangrijpen om in samenwerking met 
overheidspartijen, inwoners en 
bedrijven een nieuwe cultuur te 
starten. Een cultuur van vertrouwen, 
transparantie en samenwerking.   
Dit leidt tot een bewust gekozen 
bestuursstijl en ambtelijke 
werkwijze. Het vraagt om 
heroverweging van de inzet van 
mensen en middelen voor 
organisatiecultuur- en organisatie-
ontwikkeltrajecten binnen en buiten 
de organisatie met partners.  
Kosten: + €100.000.

 
• Minder doen
 Dan voldoen we per 1-1-2021 NIET 

aan de wettelijke voorschriften  
om met het nieuwe stelsel te 
kunnen werken.

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Sociale transformatie 
Genieten van water    

FACTSHEET

Recreatief medegebruik en 
erfgoed zijn voorbeelden van de 
wijze waarop wij invulling 
geven aan onze werkzaam-
heden onder het thema 
Genieten van water. Beide 
onderwerpen zijn zichtbaar en 
hebben een effect op de 
beleving van mensen van hun 
leefomgeving en het 
waterschap. Het beleid bevat 
een subsidieregeling.

In 2017 stelde het bestuur het 
beleid recreatief mede gebruik 
vast. 

In een notendop houdt dit het 
volgende in: 
-  Een positieve houding ten 

opzichte van recreatie.
-  Standaard een passieve opstelling, 

maar bewuste inzet en actieve 
houding waar ons die past.

-  Het beter organiseren van 
recreatieve initiatieven, inclusief 
het ondersteunen van initiatieven 
die bijdragen aan onze doelstel-
lingen.

-  Geen apart budget voor recrea-
tief medegebruik, maar financieel 
onderdeel laten zijn van integraal 
waterbeheer.

Nieuw beleid voor erfgoed is na de 
fusie nog niet geharmoniseerd, maar 
wordt momenteel opgesteld 
(besluitvorming 2019). Het huidige 
beleid is ‘objectgericht’ en kent 
verschillende beleidscategorieën: 
- Ja investeren
- Soms investeren
- Als het (toch) moet investeren
- Kans
- Niet investeren. 

Kenmerkend voor het nieuwe beleid 
zijn het belang van fysieke leefom-
geving, landschap en ruimtelijke 
kwaliteit voor het waterschaperf-
goed buiten. Ook heeft het meer 
focus op erfgoed verbonden aan het 
waterschap i.p.v. (alleen) aan water.

Vooraf investeren in kennis en asset-
management waarvoor (beheersbare) 
kosten gemaakt worden of erfgoed en 
recreatie als extra beschouwen en hier-
voor middelen inzetten. Denk aan 
dilemma’s zoals ad hoc rekening 
houden met erfgoed en recreatieve 
belangen of erfgoed en recreatie 
structureel benutten. Weten wat je 
hebt aan erfgoed en recreatieve 
voorzieningen of reageren op signalen 
uit de buitenwereld (‘piep-systeem’).  
Bij planprocessen erfgoed en recreatie-
ve mogelijkheden in beeld brengen of 
onderweg zien wat je tegenkomt. 

• Huidige beleid voortzetten
 Erfgoedbeleid wordt ad hoc ingezet. 

Met mooie lokale resultaten, maar 
zonder duidelijke beleidslijn.  
Passieve en positieve houding t.o.v. 
recreatief medegebruik. 

• Meer doen
 Erfgoed integreren in de 

bedrijfsvoering en het structureel 
beter benutten. Bij recreatief 
medegebruik een actieve houding 
aannemen (eigen recreatieve routes, 
aanleg en onderhoud van nieuwe 
recreatieve locaties). Onderhoud van 
initiatieven op onze eigendommen 
uitvoeren. Kosten: + €50.000.

 
• Minder doen
 Erfgoed is ‘een decor dat geld kost’ en 

recreatief medegebruik is niet onze 
taak. Eigen bedrijfsvoering centraal 
stellen. Niet stimuleren, wat geen 
functie heeft, ruimen we op. 
Kosten: - €20.000.

Bij een verbruik van 
1:15 kun je hiermee5 MLN

1122x 

3 MLN
liter frituurvet liter biodiesel

keer om de aarde rijden

‘11 ‘15

1

Water en
mensen

verbinden

huur
1.

€ 158
 1,2%*

koop
2.

€ 258
 -0,1%*

huur
3.

€ 266
 1,1%*

koop
4.

€ 366
 0,2%*

6.

€ 443
 2,5%*

7.

€ 1.582
 -1,4%*

8.

€ 22.215
 0,1%*

5.

€ 3.362
 0,3%*

4.
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Kerntaken  
Kaderrichtlijn Water (KRW)   

FACTSHEET

De Kaderrichtlijn Water (KRW) 
gaat binnenkort de laatste 
periode in. Deze periode kent 
een beleidsmatig spoor en een 
uitvoeringsspoor.

Beleidsmatig spoor
De huidige doelstellingen zijn 
vastgelegd in factsheets en 
vastgesteld door de provincie. 
Maatregelenpakketten zijn even-
eens vastgesteld in deze factsheets. 
Voor deze laatste periode doet het 
waterschap voorstellen voor 
eventuele aanpassingen van doelen 
(en maatregelen). In de doelen zit 
weinig bestuurlijke ruimte. Aanpas-
singen zijn slechts mogelijk op 
basis van ‘technische’ argumenten. 

Uitvoeringsspoor
Het waterschap is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van maatregelen 
in het watersysteem (herinrichting, 
beheer en onderhoud) en op de 
rioolwaterzuiveringen.  

Het waterschap neemt in de 
uitvoering van maatregelen 
andere waterschapstaken mee. 

Bijvoorbeeld bij Zoetwatervoor-
ziening Oost-Nederland (ZON), 
Gewenste Grond- en Oppervlakte-
water Regime (GGOR), Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) of 
bij het eigen beleidskader inrichting, 
Beheer en Onderhoud Op Maat 
(iBOOM). 

WDODelta biedt andere partners in 
het gebied de mogelijkheid met 
aangrenzende beleidsvelden mee te 
liften. Hierbij valt te denken aan 
recreatie, natuurontwikkeling, 
cultuur enz. Van belang is wel dat 
de planning niet in gevaar komt en 
de kosten per saldo niet of nauwe-
lijks toenemen. Maatregelen 
worden alleen aangepast op basis 
van technische argumenten.

Bestuurlijke keuzes zitten in de 
aanpak van de uit te voeren 
maatregelen. Deze kunnen 
sectoraal en sober worden 
uitgevoerd, maar ook een meer 
integraal karakter hebben. 

• Meer doen
 Het waterschap staat midden in de 

maatschappij en neemt hiervoor ook 
zijn verantwoordelijkheid. Het 
stimuleert andere partners om mee 
te liften en is bereid een financiële 
bijdrage te leveren aan maatregelen 
die niet waterhuishoudkundig zijn, 
maar wel andere doelen van het 
waterschap raken (genieten van 
water, klimaatmaatregelen, ‘natuur 
inclusief werken’, duurzaamheid, 
enz.). Op dit moment is niet aan te 
geven hoe groot de financiële en/of 
organisatorische consequenties zijn. 
Dit hangt af van de mate waarin 
deze bredere kijk wordt ingevuld.  
En dat is een bestuurlijke keuze. 

 
• Minder doen
 Het waterschap focust op de 

kerntaken en beperkt zich strikt tot 
de KRW- maatregelen, zoals die in de 
factsheets zijn opgenomen én op de 
waterhuishoudkundige maatregelen 
die hierin passen (ZON, NBW). 
Financiële consequenties zijn 
beperkt. Mogelijk loopt het water-
schap subsidies mis, maar de risico’s 
op vertraging nemen af en organisa-
torisch wordt het eenvoudiger.

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Kerntaken  
Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP)  

FACTSHEET

Het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP) is een 
dijkversterkingsprogramma 
voor de primaire water-
keringen. Daarvan heeft 
WDODelta ongeveer 240 km in 
beheer. Dijktrajecten die in de 
Landelijke Beoordeling als 
onvoldoende zijn of worden 
beoordeeld, worden in dit 
programma verbeterd om te 
voldoen aan de landelijke 
waterveiligheidsnorm. 
WDODelta heeft de wettelijke 
taak de dijken weer aan deze 
veiligheidsnorm te laten 
voldoen. 

Per 1 januari 2017 is landelijk een 
nieuwe veiligheidsnorm voor 
waterkeringen van kracht gewor-
den. Deze is voor onze situatie in 
het algemeen strenger dan de oude 
norm en leidt in combinatie met 
nieuwe kennis en inzichten tot 
meer tekortkomingen. Veel 
voorkomende oorzaken hiervan zijn 
stabiliteit en piping (water dat zich 
een weg baant onder de dijk door). 
Daarnaast is op enkele trajecten 
een hoogtetekort en/of voldoet de 
grasbekleding op de dijken niet. 

Alle dijken in Nederland 
moeten in 2050 aan de nieuwe 
veiligheidsnorm voldoen. Dat 
streven is bepaald in de 
Waterwet, die naar verwach-
ting in 2021 wordt vervangen 
door de Omgevingswet. In de 
Omgevingswet gaat, zo is het 
vooruitzicht, een resultaats-
verplichting gelden vanaf 
2050, waarbij uitzonderingen 
worden geformuleerd. 

De opgave binnen het Hoogwater-
beschermingsprogramma voor 
WDODelta is om in de periode van 
2014 tot 2050 tussen de 108 en 
180 km dijken te versterken met 
een investering van 600 miljoen tot 
1 miljard euro. Het waterschap 
betaalt de 10% projectgebonden 
bijdrage zelf (subsidievoorwaarden),  
maar is daarnaast ook risicodra-
gend voor tegenvallers. Hierdoor 
kan de bijdrage van het waterschap 
fors hoger uitvallen. 

In het Deltaprogramma Rivieren is 
vastgesteld dat de waterveiligheid op 
de grote rivieren vraagt om een 
krachtig samenspel tussen rivierver-
ruiming en dijkversterking. De opties 
voor dit samenspel zijn als volgt:
a.   Voor de korte termijn dijken 

versterken, voor de lange termijn 
(na 2050) klimaatverandering 
opvangen met rivierverruimings- 
en/of systeemmaatregelen.

b.  Voor de korte termijn de dijkver-
sterkingsopgave verkleinen door 
inzet van rivierverruimings- en/of 
systeemmaatregelen.

c.  Een mengvorm van a en b passend 
bij de op dat moment haalbare 
afspraken en context.

d.  Alleen dijkversterking, geen 
rivierverruimings- en/of systeem-
maatregelen.

Als HWBP-projecten voor de korte 
termijn al zijn geprogrammeerd is in 
het algemeen optie a (of d) van 
toepassing indien er geen concrete 
plannen zijn voor rivierverruimings- of 
systeemmaatregelen op korte termijn. 
In de benedenloop van de IJssel 
(werkgebied WDODelta) ligt verdere 
rivierverruiming op korte termijn niet 
voor de hand. Die zijn hier de laatste 
jaren al uitgevoerd.

Belangrijk aspect is het meekoppelen 
van andere doelen/gebiedsont-
wikkelingen aan de dijkversterkings-
projecten. Daardoor ontstaat synergie 
en kan betere gebiedskwaliteit 
ontstaan. Uitgangspunt hierbij is dat 
degene die de meekoppelkans 
inbrengt ook meebetaalt.

600
miljoen

1
miljardtot

2014-2050

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Kerntaken  
Zoetwatervoorziening 
Oost Nederland (ZON) 

FACTSHEET

Zoetwatervoorziening Oost 
Nederland (ZON) is de 
regionale uitwerking van het 
Deltaprogramma Zoetwater. 
Vanaf 2010 werkt regio Oost 
aan de regionale effecten van 
de droge kant van de 
klimaatverandering. Dit 
regionale samenwerkings-
verband bestaat uit de 
betreffende waterschappen, 
provincies, gemeenten, 
drinkwaterbedrijven, LTO en 
natuur- en terreinbeheerders. 

Al in het huidige klimaat, maar 
zeker ook in de toekomst, komen 
steeds vaker heftige perioden van 
langdurige droogte voor. Met als 
negatieve gevolgen onder andere 
meer droogteschade voor land-
bouw, verdroging van natuurgebie-
den, meer waterkwaliteitsproble-
men en hittestress in stedelijk 
gebied. Het doel van ZON is:
Voldoende schoon water voor een 
- ook op de lange termijn klimaat-
bestendig – economisch vitaal en 
ecologisch leefbaar gebied.

Met het Rijk is afgesproken 
om gemiddeld jaarlijks over 
een periode van zes jaar (2016 
t/m 2021) €2.600.000 te 
investeren in maatregelen die 
de waterbeschikbaarheid 
gedurende droge periodes ver-
groten of in maatregelen die 
de negatieve gevolgen helpen 
te bestrijden. 

Van die €2.600.000 is €600.000 
verkregen van het Rijk. Deze 
investeringen worden via ons eigen 
WOM-programma (Water Op Maat) 
gerealiseerd. De prioritering van 
het WOM-programma is gebaseerd 
op onze KRW- en NBW-opgave 
(respectievelijk Kaderrichtlijn 
Water en Nationaal Bestuurs-
akkoord Water). De ZON-opgave 
wordt als integraal onderdeel van 
de plan vorming meegenomen bij 
deze projecten. Op basis van het 
huidig programma worden de 
afgesproken investeringen gehaald.

15,6
miljoen

• Huidige beleid voortzetten
 De prioritering van het WOM-

programma is gebaseerd op onze 
KRW- en NBW-opgave. ZON wordt 
als integraal onderdeel van de 
planvorming meegenomen bij deze 
projecten. Met het huidige 
programma worden de afgesproken 
investeringen gehaald.

 
• Meer doen
 Er is in principe ruimte om meer te 

investeren in ZON-maatregelen dan 
is afgesproken met het Rijk. Door 
meer te investeren, wordt het 
systeem versneld robuust ingericht, 
zodat het beter bestand is tegen 
periodes van langdurige droogte 
(zoals de zomer 2018). Hoeveel 
sneller en hoeveel meer er geïnves-
teerd moet worden, is aan de ambitie 
van het bestuur.

• Minder doen
 Bij minder investeren, wordt niet 

voldaan aan de gemaakte afspraken. 
Vanaf 2021 gelden nieuwe afspraken 
met het Rijk. Die moeten nog op- en 
vastgesteld worden. 
 
 Bijdrage aan natuurprojecten? 
 Wel of geen financiering reserveren 
voor een bijdrage aan externe  
‘natuurprojecten’. 2016-2021

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Kerntaken  
Veenweide en bodemdaling 

FACTSHEET

In veenweidegebieden daalt de 
bodem door inklinking en 
oxidatie. In het verleden werd 
voor de landbouw het waterpeil 
dan verlaagd. Hierop volgde 
een periode waarbij de peilen 
weer gunstig waren. Maar na 
enkele jaren speelt het proces 
weer opnieuw. Naast de kosten 
voor het waterschap (extra 
malen, aanpassing gemalen) 
zorgt de herhaling van 
peilverlaging ook voor extra 
CO2-uitstoot van veen en voor 
conflicten met overige functies 
van water (natuur, landschap, 
verzakking infrastructuur en 
gebouwen). 

Dit roept de vraag op of we hier mee 
door moeten gaan of dat alternatie-
ven overwogen moeten worden. Tot 
voor kort was het standpunt ‘peil 
volgt functie’. Gezien de huidige 
ontwikkelingen is het twijfelachtig of 
deze werkwijze nog houdbaar is. 
Gaan we door met peilverlaging of 
zetten we in op vertraging van de 
bodemdaling? Dit laatste betekent 
minder optimaal peilbeheer voor de 
landbouw, maar wel een reductie 
van CO2-uitstoot, kostenbesparing 
en minder grote inspanningen. Naast 
de inhoudelijk kant speelt de vraag 
welke rol het waterschap in deze 
discussie heeft. Vooral de relatie 
met de provincie is van belang.

Onder de noemer ‘peil volgt 
functie’ pakte het waterschap 
de rol als uitvoerende organi-
satie. In afwachting van de 
ontwikkelingen (ook landelijk) 
zijn de peilbesluiten in veen-
weidegebieden on hold gezet, 
met uitzondering van situaties 
met acute problemen. 

WDODelta heeft het initiatief 
genomen om samen met het gebied 
de situatie goed in beeld te brengen 
en een aantal ontwikkelingsrichtin-
gen uit te werken. Recentelijk 
kwamen we met de provincie 
Overijssel tot overeenstemming om 
gezamenlijk het verdere proces in te 
gaan waarbij we, elk vanuit eigen 
verantwoordelijkheden, kunnen 
komen tot een keuze voor de 
toekomst.

Bestuurlijk keuzes zitten in de rol 
die het waterschap pakt en de 
breedte van de aanpak van de uit 
te voeren maatregelen. Deze 
kunnen sectoraal en sober 
worden uitgevoerd, maar ook een 
meer integraal karakter hebben. 

• Meer doen
 Het waterschap staat midden in de 

maatschappij en neemt hiervoor ook 
zijn verantwoordelijkheid. Het neemt 
een belangrijke rol op zich in het 
proces rondom de toekomstige 
ontwikkeling van het veenweidege-
bied. Hierbij zijn behoud van het 
typische veenweidekarakter (met 
landbouw en natuur) en het zoveel 
mogelijk terugdringen van CO2-uit-
stoot belangrijke uitgangspunten. 
‘Peil volgt functie’ wordt breder 
gezien dan het bedienen van het 
landbouw- of natuurpeil. Het wordt 
in een breder kader geplaatst waarin 
CO2-reductie en landschapsbehoud 
een belangrijke afweging vormen. 
Kosten: de positiebepaling heeft op 
korte termijn zeer beperkte tot geen 
financiële gevolgen.  

• Minder doen
 Het waterschap focust op het 

peilbeheer. ‘Peil volgt functie’ 
(landbouw, natuur, stedelijk) blijft het 
devies. Discussies en besluiten over 
ontwikkelingsrichtingen in het 
gebied en de klimaat/CO2-discussie 
laten we over aan andere overheden 
en maatschappelijke organisaties. 

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Kerntaken  
Waterschapszorg

FACTSHEET

De implementatie van 
Waterschapszorg is ontstaan 
vanuit de gewenste beleids-
harmonisatie in het gefuseerde 
waterschap. De essentie is het 
watersysteem zo in te richten 
en te onderhouden dat de 
verschillende functies in het 
gebied, bijvoorbeeld landbouw 
en natuur, optimaal worden 
ondersteund. 

Tegelijkertijd bieden we de inwoners 
en bedrijven in ons werkgebied een 
gelijk serviceniveau. Hierbij hebben 
we nadrukkelijk gekeken naar 
toekomstige ontwikkelingen, zoals 
de verandering van het klimaat. De 
uitgangspunten voor ons watersys-
teem zijn opnieuw vastgesteld en in 
het werkgebied van WDODelta is 
een gelijke set aan criteria opge-
steld.

Het programma Waterschaps-
zorg wordt in vier jaar uitge-
voerd. De kosten worden 
geraamd op 14,7 miljoen euro, 
met een onzekerheid van plus 
en min 50% vanwege de fase 
waarin de raming is opgesteld. 

De uitrol vindt in deelgebieden 
plaats, waarbij ook andere beleids-
thema’s van het waterschap worden 
meegenomen. Bedoeling is in 2019 
in het noorden van ons werkgebied 
te starten. We willen leren van de 
ervaringen die we opdoen en leggen 
het bestuur een (financiële) evalua-
tie voor na de uitrol in minimaal één 
deelgebied.  

De impact van het programma is 
groot. Ruim 1.200 km watergangen 
verspreid door het gehele gebied 
van WDODelta, krijgen een andere 
status. Deze watergangen krijgen 
vaak ook een nieuwe (onderhouds)
inrichting. Ruim 7.500 aanliggende 
eigenaren in ruim 250.000 hectare 
worden direct betrokken bij de 
statuswijzigingen. Dit biedt voor het 
waterschap kansen om zichtbaar te 
zijn en zich te profileren. 

Het bestuur stelde in 2018 
het huidige beleid van  
Waterschapszorg vast. 

• Meer doen
 In kortere periode Waterschapszorg 

invoeren (< 4 jaar). Kosten: Hetzelfde 
geraamde bedrag voor herinrichtings-
werken, maar dit in een kortere 
periode uitgeven. Ook vraagt het een 
grotere belasting van de organisatie 
vanwege het in korte tijd nodig 
hebben van veel medewerkers.  
Deze capaciteit is niet aanwezig. 
Daarom is inhuren noodzakelijk.  
Kosten: minimaal + €5.000.000. 

• Minder doen
 Na invoering van Waterschapszorg in 

één of meerdere deelgebieden 
besluiten te stoppen of de invoering 
te temporiseren. Kosten: Bij tempo-
riseren is hetzelfde geraamde bedrag 
nodig, maar dit wordt in een langere 
periode uitgegeven. Hierdoor een 
lagere belasting op de organisatie. 

 
Kosten: Bij stoppen zijn alleen de 
kosten voor één of meerdere 
deelgebieden uitgegeven. Dit is circa 
€2.000.000. Er wordt €12.700.000 
bespaard. Gevolg is dat een ongelijk 
serviceniveau blijft bestaan in het 
noordelijke en zuidelijke deel van ons 
werkgebied. 

14,7
miljoen

Verspreid over 
vier jaar. 
Onzekerheid  
van +/- 50%

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Kerntaken  
Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW)

FACTSHEET

Het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer, kortweg DAW, 
is een initiatief van LTO 
Nederland, op uitnodiging van 
de Rijksoverheid. Het doel is 
een bijdrage te leveren aan de 
wateropgaven in agrarische 
gebieden en het realiseren van 
een economisch sterke en 
duurzame landbouw.

Daar is een intensieve samen-
werking binnen de agrarische 
sector voor nodig, maar ook met de 
waterschappen om de knel punten 
op het gebied van water op te 
lossen. Te denken valt aan 
verontreiniging van het water met 
te veel meststoffen of gewas-
beschermingsmiddelen, verzilting, 
bodem en kringlopen, te veel of te 
weinig water.

Het Deltaplan Agrarisch Water-
beheer wil de agrarische 
ondernemers faciliteren en de 
samenwerking met waterschappen 
bevorderen. Onder andere door 
gebiedsprocessen te starten en het 
delen van kennis en praktijk-
ervaring van andere agrariërs.  
De waterschappen, dus ook 
WDODelta, bieden agrarische 
ondernemers in hun eigen 
waterschapsgebied financiële 
ondersteuning bij het uitvoeren van 
DAW-maatregelen. WDODelta heeft 
daarover afspraken gemaakt met 
de provincies Drenthe en Overijssel.

We hebben de afgelopen jaren 
veel ervaring opgedaan met 
het DAW.

Zo hebben we inmiddels een beter 
beeld gekregen van de maatregelen 
die we willen ondersteunen en van 
het proces om initiatieven te 
ontwikkelen en uit te voeren. 
Daarnaast kregen zowel de 
agrarische sector als de water-
schappen meer inzicht in de 
samenhang tussen kwantitatief 
waterbeheer (niet teveel en niet te 
weinig water), bodem, water-
kwaliteit en ecologie. In december 
2018 is de DAW-subsidie regeling 
weer opengesteld in de provincies 
Drenthe en Overijssel, waarin onze 
nieuwste inzichten en ervaringen 
zijn verwerkt.

• Huidige beleid voortzetten
 Dit houdt in dat ons waterschap in 

de periode 2017 tot en met 2022 
circa €2.300.000 bijdraagt aan de 
uitvoering van DAW-maat regelen. 
Ook vraagt het dezelfde capaciteit 
(fte’s) voor begeleiden van gebieds-
processen en adviseren van 
initiatiefnemers.    

• Meer doen 
 Gezien de huidige ontwikkelingen 

rond het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (GLB), de visie van de 
minister van landbouw en de 
complexiteit van de problematiek, 
kan overwogen worden meer 
capaciteit vrij te maken. Dit om de 
samenwerking tussen waterschap-
pen en de agrarische sector te 
versterken. Kosten: + €150.000 
(extra capaciteit). Ook is het een 
overweging extra cofinanciering te 
leveren om meer Europese subsidies 
aan te kunnen trekken.

• Minder doen 
 Over de inzet van de waterschappen 

voor het DAW zijn afspraken gemaakt 
met de provincies Drenthe en 
Overijssel. Het verminderen van deze 
inzet betekent dat we nieuwe 
afspraken moeten maken. Dit zal 
consequenties hebben voor de hoogte 
van de cofinanciering door het 
waterschap. Ook komen minder 
Europese subsidies beschikbaar voor 
de uitvoering van herinrichtings-
projecten.

Bestuurlijke keuzesInhoud
Anno nu

2,3
miljoen

2017-2022



Kerntaken  
Risiconormen voor  
wateroverlast (NBW)

FACTSHEET

Om de regionale wateroverlast 
voor concrete locaties aan te 
pakken, hebben de water-
schappen in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water  
(NBW, 2009) afgesproken  
hun gebieden te beoordelen  
op risico’s. Het gaat hierbij  
om wateroverlast door het 
onder water lopen van gronden 
als gevolg van overstromende 
beken, kanalen of riviertjes 
(inundatie).

Landelijk zijn hiervoor richting-
gevende waarden/normen vastge-
steld. Het watersysteem wordt 
getoetst aan deze normen en op 
basis van de toetsing worden 
knelpunten in beeld gebracht en 
waar nodig aangepakt. 

Het gebied van WDODelta voldoet 
voor circa 99% aan de vastgestelde 
normen. Mede doordat in de 
afgelopen jaren maatregelen zijn 
getroffen: van aanpassingen in het 
watersysteem tot de aanleg van 
waterbergingen, maar ook door 
plaatselijke acceptatie van hogere 
frequenties van inundatie. Een 
dergelijk gebied loopt dan vaker 
onder water. Bijvoorbeeld gemiddeld 
eens per vijf jaar .i.p.v. eens per tien 
jaar. Bij maatregelen die we nemen, 
zoeken we naar synergie met 
andere waterdoelen. We willen dat 
vóór 2027 ons hele watersysteem 
voldoet aan de normen.

• Huidige beleid voortzetten
 Het gestelde doel voor 2027 

handhaven. Hierna het watersys-
teem blijvend updaten om gelijke 
tred te houden met de klimaatver-
andering.   

• Meer doen 
 Klimaatverandering geeft een 

grotere kans op wateroverlast. Dit 
betekent dat gebieden die nu ruim 
aan de norm voldoen, toch een grote-
re kans op wateroverlast krijgen. 
Hierin zouden we extra kunnen 
investeren. Ook kan het zijn dat 
lokaal de schade relatief hoog is 
vanwege de inrichting of de econo-
mische bedrijvigheid ter plaatse.  
Hier ligt een relatie met het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).  
We zouden hiervoor extra middelen 
kunnen inzetten.  
Kosten: + €1.000.000 tot  
+ €2.000.000 per jaar.

• Minder te doen 
 De norm is gerelateerd aan schade 

die optreedt bij wateroverlast. 
Daarom kent stedelijk gebied een 
hogere norm dan bijvoorbeeld 
grasland of natuur. In meer gebieden 
sturen op acceptatie en minder 
fysieke maatregelen uitvoeren, leidt 
tot lagere investeringen, maar ook 
tot een hogere kans op waterover-
last. In die gebieden zou de norm 
naar beneden moeten worden 
bijgesteld. Hiernaast kan het tempo 
en de doelstelling (2027) worden 
heroverwogen. Kosten: - €1.000.000 
tot – 2.000.000 per jaar.

6,5
miljoen

Jaarlijkse 
investering

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Overig   
Internationale samenwerking 
en samenwerking binnen de EU 

FACTSHEET

euro
500.000

Wereldwijd raken water 
gerelateerde rampen steeds 
vaker steeds meer mensen, 
bedrijven en dieren. Orkanen, 
hoosbuien en stijgende zee-
spiegel leiden tot over-
stromingen. Droogte en water-
tekorten maken gebieden 
onleefbaar. 

Deze rampen zorgen voor onrust en 
migratie en vormen een bedreiging 
voor vrede en veiligheid. In het 
Wash-akkoord (Water Sanitatie 
Hygiëne) hebben de waterschappen 
zich langjarig gecommitteerd bij te 
dragen aan het oplossen van 
internationale vraagstukken over 
water. Onze inbreng is expertise op 
inhoudelijke thema’s en hoe 
regionaal waterbeheer goed te 
organiseren. We verrichten onze 
activiteiten binnen Dutch Water 
Authorities (DWA) van de Unie van 
Waterschappen. DWA is het 
internationale gezicht van de 
Nederlandse waterschappen om 
internationaal ‘waterexpertise’ te 
leveren aan (lage loon)landen. Deze 
samenwerking tussen overheden, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven 
komt ook ten goede aan ons eigen 
werk en biedt ontplooiingskansen 
voor medewerkers. In 2018 heeft 
DWA de Blue deal afgesloten met 
de Ministeries van Buitenlandse 
Zaken en Infrastructuur en 
Waterstaat. De Blue deal ambieert 
in 2030 wereldwijd 20 miljoen 
mensen in 40 stroomgebieden te 
helpen aan schoon, voldoende en 
veilig water. De twee ministeries 
co-financieren circa 50%.  

Rekening houdend met de 
uitgangspunten in ons 
Waterbeheerplan 2016-2021, 
het Coalitieakkoord WDODelta 
en de meerjarenvisie van Dutch 
Water Authorities, stelde het 
waterschapsbestuur in 2016 
ons beleid voor internationale 
samenwerking vast. Een 
duurzame, zakelijke en 
transparante aanpak vormt 
hiervan de kern. 

De activiteiten binnen Dutch Water 
Authorities in onze focuslanden 
Zuid-Afrika en Burkina Faso worden 
voortgezet. Inzet voor werkzaam-
heden in andere landen vindt plaats 
op basis van een zorgvuldige 
afweging van de bijdrage aan de 
doelstellingen van ons waterschap 
en de beschikbaarheid van de 
gewenste expertise. 

• Huidige beleid voortzetten
 Voortzetting van de huidige beleids-

lijn en activiteiten in Zuid-Afrika en 
Burkina Faso, inclusief een krachten-
bundeling met andere waterschap-
pen onder de vlag van Dutch Water 
Authorities. Daarnaast samen-
werking zoeken met andere 
rele vante partijen in de watersector 
in gesubsidieerde innovatieve 
projecten, zoals Hydronet, Rain  
for Africa, het EU-project in Burkina 
Faso en het baggerproject  
SuDaReMa. Kosten: maximaal  
€ 500.000 per jaar.    

• Meer doen 
 Zwaarder inzetten op het behartigen 

van economische belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven. De huidige 
beleidslijn uitbreiden met actief 
accountmanagement voor dit 
bedrijfsleven. Actieve rol nemen om 
concrete investeringsprojecten voor 
bedrijven op het gebied van water-
beheer te identificeren en de 
realisatie ervan te ondersteunen. 
Bedrijven introduceren in ons 
institutioneel netwerk en ondersteu-
nen bij procurement en financiering. 
Kosten: naar schatting maximaal  
+ €300.000 per jaar. 

• Minder te doen 
 Onze (inter)nationale afspraken 

nakomen tegen de laagste kosten 
voor het waterschap. Inzet beperken 
tot gesubsidieerde activiteiten. 
Reactieve houding kiezen en initiatief 
neerleggen bij andere waterschap-
pen. Kosten: naar schatting maxi-
maal - €300.000 per jaar.

Om invulling te geven 
aan onze internationa-
le ambitie is jaarlijks  
een budget beschik-
baar van afgerond  
€ 500.000.

Bestuurlijke keuzesInhoud Anno nu



Bijlage  
Financieel kader

Het waterschap hecht aan een 
betaalbaar regionaal 
waterbeheer. De kosten 
hiervoor worden betaald uit 
heffingen die het waterschap 
oplegt aan inwoners en 
bedrijven.

Uit de watersysteemheffing wordt 
alles betaald wat nodig is om 
overstromingen te voorkomen en 
goed waterbeheer te verzorgen. 
Waterschappen dekken met de 
opbrengst van de zuiveringshef-
fing de kosten voor het zuiveren 
van het afvalwater op 
rioolwaterzuiveringen. Bedrijven of 
particulieren die hun afvalwater 
direct op het oppervlaktewater 
lozen, betalen verontreinigings-
belasting aan het waterschap. 

In de Waterschapswet worden 
diverse zaken aangegeven over de 
financiën, zoals de begroting en de 
jaarrekening, de administratie en 
controle en de waterschaps-
belasting. Daarnaast wordt in de 
wet aangegeven dat de staats-
secretaris in de vorm van een 
algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) regels kan stellen voor de 
financiën van het waterschap. 

De regeling ‘beleidsvoorbereiding en 
verantwoording’ is hiervan het 
resultaat, net zoals het ‘besluit 
waterschapswet’. In beide rege-
lingen wordt nader invulling 
gegeven (tot op vrij gedetailleerd 
niveau) waaraan de financiën 
moeten voldoen. 

Het Algemeen Bestuur (AB) voert in 
juni een meerjarendiscussie. Hierbij 
wordt vier jaren vooruit gekeken 
naar mogelijke gewenste beleids-
aanpassingen, onder meer in het 
licht van de ontwikkeling van de 
belastingtarieven. De discussie is 
verkennend van aard en heeft geen 
grote nauwkeurigheid. Dagelijks 
Bestuur (DB) en ambtelijke 
organisatie krijgen door deze 
meerjarendicussie inzicht in de 
prioriteiten en de voorkeuren van 
het algemeen bestuur, zonder dat 
een besluit wordt genomen. Dit 
inzicht wordt verwerkt in de 
conceptmeerjarenbegroting.

In november stelt het Algemeen 
Bestuur voor het komende jaar de 
begroting en de tarieven vast. Na 
vaststelling van de begroting liggen 
de budgettaire plafonds voor de 
vier programma’s vast. 

Deze programma’s zijn: 
Waterveiligheid, Watersysteem, 
Waterketen en Maatschappij & 
organisatie. De meerjarenraming 
wordt vastgesteld als 
richtinggevend kader (het betreft 
geen verplichting).

Dagelijks Bestuur legt in juni en 
november met bestuursrapportages 
tussentijds verantwoording af over 
de voorgang van maatregelen en 
investeringsprojecten én over de 
lopende begroting. In de 
jaarstukken die in juni worden 
besproken, legt het Dagelijks 
Bestuur definitieve verantwoording 
af aan het Algemeen Bestuur over 
de uitvoering van de begroting.

Anno nu



In de vastgestelde begroting 
voor 2019 komen de netto 
kosten voor de taak 
zuiveringsbeheer uit op  
€47,7 mln. Door €2,2 mln van 
de reserve in te zetten, komt 
de belastingopbrengst uit op  
€45,5 mln. Hiervan wordt  
€33,0 mln door huishoudens 
opgebracht en €12,5 mln door 
bedrijven.

De netto kosten voor de taak 
watersysteembeheer bedragen  
€74,7 mln in 2019. Voor deze taak 
wordt €5,5 mln van de reserve 
ingezet om de tariefontwikkeling te 
matigen. De totale belasting-
opbrengst is begroot op €69,2 mln.
In de kostentoedelingsverordening 
heeft het Algemeen Bestuur 
bepaald hoe de kosten van het 
watersys teembeheer worden 
verdeeld over de verschillende 
belasting categorieën: ingezetenen, 
gebouwd, natuur en (overig) 
ongebouwd. Volgens de bestaande 
kosten toedeling ziet de verdeling 
over de verschillende categorieën 
er als volgt uit: 

Inwoners  35,00% 
Gebouwd  47,12% 
Agrarisch en overig  
ongebouwd  17,52% 
Bos en natuur  0,36%  

In die kostentoedelingsverordening 
worden ook eventuele tarief-
differentiaties geregeld. De veror-
dening moet minimaal eens per vijf 
jaar worden herzien.

De bestuurlijke vrijheden bij het 
bepalen van de kosten is beperkt 
tot drie punten:
•  Het aandeel ingezetenen kan 

bepaald worden binnen een 
wettelijke marge.

•  De kosten van verkiezingen en 
van heffen en invordering kan al 
dan niet rechtstreeks toe 
gerekend worden aan 
categorieën.

•  Het Algemeen Bestuur kan een 
keuze maken om één of meer 
tariefdifferentiaties toe te 
passen. WDODelta kent op dit 
moment een wegentoeslag van 
100% en een korting van 75% 
voor buitendijks gelegen 
onroerende zaken.

Waterschappen hebben een aantal 
vrijheden voor kwijtschelding. Die 
vrijheden betreffen onder andere de 
keuzevrijheid om:
•  kwijtschelding te verlenen. Het 

verlenen van kwijtschelding is 
een bevoegdheid en geen 
verplichting om te bepalen van 
welke heffingen er wel en van 
welke heffingen er geen 
kwijtschelding wordt verleend.

•  kwijtschelding wel voor de ene, 
maar niet voor de andere groep 
open te stellen. 

•  de kwijtscheldingsnorm vast te 
stellen, minstens 90% van de 
bijstandsnorm.

WDODelta heeft in zijn kwijt-
scheldings verordening bepaald dat 
ingezetenenheffing, zuiveringshef-
fing en verontreinigingsheffing voor 
woonruimten kan worden kwijt-
gescholden. Hiervoor wordt een 
zogenaamde 100%-norm voor de 
kosten van bestaan gehanteerd.
In de verordening financieel beleid 
en beheer is bepaald dat het 
Algemeen Bestuur bij afzonderlijk 
besluit beleid (op hoofdlijnen) 
vaststelt voor weerstandsvermogen, 
risicomanagement, reserves en 
voorzieningen.
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De keuzes die momenteel gelden 
luiden als volgt:
•  Beschikbare 

weerstandscapaciteit: de 
algemene reserves fungeren als 
de weerstandscapaciteit van het 
waterschap. Eventuele onbenutte 
belastingcapaciteit (vanwege 
eigen dynamiek tariefbepaling) 
en stille reserves (vanwege 
onzekerheid over omvang en 
realisatie) worden niet 
beschouwd als dekking voor de 
risico’s waarvoor geen 
maatregelen zijn getroffen en die 
van materiële betekenis kunnen 
zijn in relatie tot de financiële 
positie. 

•  Bestemmingsreserves voor 
tariefegalisatie: de beleidslijn van 
Waterschap Drents Overijs-selse 
Delta is dat binnen de 
planperiode van de 
meerjarenraming de beschikbare 
egalisatiereserve volledig 
ingezet wordt. Een 
egalisatiereserve wordt 
bovendien pas gevormd als de 
totale reserve van die taak 
hoger is dan de streefwaarde 
van de algemene reserve. 

•  Risicomanagement: periodiek 
(minimaal twee keer per 
bestuursperiode) vindt een 
risico-inventarisatie binnen de 
organisatie plaats. 

•  Weerstandscapaciteit: de 
beleidslijn van het waterschap is 
dat de ratio over benodigde 
weerstandscapaciteit en 
beschikbare weerstandcapaciteit 
minimaal 1,0 dient te zijn. Dit 
betekent een score ‘voldoende’ 
voor het weerstandsvermogen. 
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Volgens de laatste meerjaren-
raming ziet de verwachte 
kostenont wikkeling er voor de 
komende jaren er als volgt uit: 

2019 €122,4 mln
2020 €125,0 mln
2021 €126,0 mln
2022 €129,2 mln

Bij het opstellen van de 
meerjarenraming is kritisch 
gekeken naar de toekomstige 
stijging van de uitgaven. Er is 
gekeken naar doelmatigheid en 
kosteneffectiviteit. Na 2019 stijgen 
de verwachte uitgaven in de 
meerjarenbegroting (2019-2022). 
Het begrotingstotaal stijgt van  
€122,4 mln. in 2019 naar €129,2 
mln. in 2022. Deze stijging is het 
gevolg van toenemende 
kapitaallasten. Denk daarbij aan de 
versnelling van de zogeheten Water 
Op Maat-projecten en de 
intensivering van het onderhoud 
van de infra structuur 2019. 
Voorgesteld is om in 2019 €60 mln.
te investeren en in de volgende 
jaren tussen de €70 en €75 mln. 

Deze meerjarenbegroting is een 
‘bestaand beleid-begroting’. Nieuw 
beleid zal afzonderlijk aan het 
bestuur worden voorgelegd, 
inclusief de financiële consequenties 
daarvan. De effecten van recente 
besluitvorming zijn meegenomen.

Waterschappen kunnen er voor 
kiezen om egalisatiereserves in te 
zetten voor het matigen van de 
tariefontwikkeling. Binnen de 
meerjarenbegroting moeten ze wel 
laten zien dat ze uiteindelijk 
uitkomen op een kostendekkende 
begroting.
  
Zoals aangegeven, moet de 
kostentoedeling minimaal één keer 
in de vijf jaar worden herzien. De 
bestaande kostentoedeling is bij de 
start van WDODelta op 1 januari 
2016 vastgesteld en zal dus uiterlijk 
in 2020 moeten worden herzien.

Bij kostentoedeling gaat het om de 
verdeling van de kosten voor de 
taak watersysteembeheer.  
Landelijk loopt op dit moment een 
onderzoek naar een herziening en 
van het totale belastingstelsel om 
dit toekomstbestending te maken 
en om bestaande knelpunten op te 
lossen. Besluitvorming hierover op 
landelijk niveau is gepland voor de 
tweede helft van 2019. In de 
voorbereiding op die landelijke 
besluitvorming zullen de water-
schaps besturen geraadpleegd 
worden.

Bestuurlijke keuzes
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