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Inleiding

• Voor WDODelta is het belangrijk om de evaluatie ‘Droogte 2018’ te bespreken 

met haar netwerkpartners. 

• Van de volgende netwerkpartners zijn de ervaringen en de samenwerking met 

WDODelta bevraagd:

 Provincies Drenthe en Overijssel

 Veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland 

 Gemeentes in het beheersgebied van WDODelta

 Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

 Terreinbeheerdersorganisatie(s) (TBO)

 Rijkswaterstaat Midden-Nederland

 Drinkwaterbedrijven Vitens en WMD



Conclusies

• De netwerkpartners en belanghebbenden van WDODelta zijn over het 

algemeen erg tevreden over de aanpak en de communicatie van het 

Waterschap. WDODelta heeft zichtbaar haar best gedaan om droogte zoveel 

mogelijk te beperken en dat is goed gelukt. 

• Er is veel waardering voor de communicatie naar buiten toe, waarbij de inzet 

van onze mensen in de buitendienst, de nieuwsbrieven, de persberichten en de 

stakeholdersbijeenkomsten worden genoemd. 

• De informatie over de stand van zaken en de genomen maatregelen wordt 

inhoudelijk als goed beoordeeld.

• Met diverse netwerkpartners is de communicatieboodschap afgestemd, 

waardoor er een congruent beeld ontstond over de situatie. 

• Onze netwerkpartners zien graag de beweging van ‘informeren en consulteren’ 

naar ‘participeren’.



Aanbevelingen (1)

• De beweging van ‘informeren en consulteren’ naar ‘participeren’, wordt door 

onze netwerkpartners graag gezien. Dit vraagt van WDODelta een open 

houding en vroegtijdige inschakeling van onze partners, waarbij belangen i.p.v. 

posities voorop gezet worden. Het participeren mag binnen de kaders van 

onze verantwoordelijkheid niet leiden tot vertraging van de daadkracht van 

ons waterschap.

• De bestaande afspraken over de samenwerking tussen provincie Overijssel, 

provincie Drenthe, WDODelta en Waterschap Vechtstromen vragen om 

herbevestiging.

• Er moet verder geïnvesteerd worden in de relatie met netwerkpartners en 

belanghebbenden om tot een constructieve en goede samenwerking te blijven 

komen.



Aanbevelingen (2)

• In de verschillende fases van de opschaling is het noodzakelijk om expliciet te 

benoemen en te bespreken welke (wettelijke) verantwoordelijkheid de 

veiligheidsregio heeft en wat de verantwoordelijkheid van het waterschap is.

• Met een aantal gemeentes zal samengewerkt moeten worden om draaiboeken 

te ontwikkelen en bij te stelling in voorbereiding op droogte en laag water 

waarbij ook de afspraken moeten worden vastgelegd over communicatie.


