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Bijlage 1: Werkdocument ambitieniveaus ontwerp Watervisie
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1. Inleiding
‘Visieontwikkeling moet worden beschouwd als een moeizame en onvoorspelbare
expeditie, oftewel visieontwikkeling brengt veel gedoe met zich mee.’
(Hans vd Loo et al., Kus de visie wakker)

Aanleiding voor het opstellen van de watervisie is drieledig:
1.	
Vanuit de omgevingswet: samen met de andere overheden integraal aan
complexe vraagstukken werken.

In de periode oktober 2019 tot juni 2020 heeft het waterschap Drents Overijsselse

2.	
Aanbevelingen uit het fusierapport : “wees uitgesproken in de bestuurlijke

Delta de Watervisie ‘meer dan Water’ ontwikkeld. Een visie die laat zien waar we als

taakopvatting omdat maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vragen

waterschap voor staan en wat je van ons als samenwerkingspartner mag verwachten,

om een gezamenlijke aanpak en een brede taakopvatting” en “werk met

in het licht van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij staat centraal

andere overheden meer vanuit verbinding dan vanuit positie samen, waarbij

hoe het waterschap zich als samenwerkingspartner wil positioneren in relatie

bestuurlijk en ambtelijk handelen op één lijn zitten”.

tot haar wettelijke taken en aanvullende ambities. Ons beeld naar 2050 in het licht
van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en hoe dit zich doorvertaald naar
2030 staat hierin centraal.

3.	
Het coalitie akkoord wat aangeeft dat het waterschap midden in de
maatschappij wil staan: wil laten zien waar het voor staat en wat we met
elkaar belangrijk vinden om ons zo te kunnen verbinden met onze omgeving.

Waarom een watervisie?
Maatschappelijke vraagstukken worden complexer en kunnen vaak alleen nog
integraal en in samenwerking worden opgelost. Dit is een belangrijk uitgangspunt
voor de omgevingswet, waarin rijk, provincies en gemeenten aan omgevingsvisies
werken. Deze vormen een integrale kijk op ‘het waarvoor’ zij aan de lat staan en
omschrijven hun kernwaarden. Doormiddel van een omgevingsvisie wordt inzicht
gegeven in hoe zij de komende jaren aankijken tegen de ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving. Welke ambities hebben zij op dit terrein en welke keuzes worden
daarin gemaakt? Voor het waterschap is het belangrijk om optimaal in dit integrale
krachtenveld te kunnen opereren. Dit betekent slim samenwerken, strategisch
onderhandelen en prioriteren op basis van een duidelijke gezamenlijke ambitie.

4.

Doel en beoogd resultaat

Missie, visie en strategie
Een missie is in principe tijdloos en beschrijft waarom het waterschap bestaat

In de ontwerp Watervisie beschrijven wij waarvoor het waterschap staat

en waarop je inzet. Een visie beschrijft hoe je invulling geeft aan je missie

en wat voor waterschap wij in 2030 willen zijn. We geven aan wat je van ons

(ambitie, rol, positie) en dus waarvoor je staat. De visie omvat de kernwaarden

als partner mag verwachten en waar wij in geloven. Het schrijven van een watervisie

(normen & waarden) van het waterschap. In de strategie wordt de manier waarop

is niet verplicht voor een waterschap, maar wordt door ons wel als fundamenteel

je als waterschap op bepaalde zaken inzet omschreven. Een strategische visie

beschouwd om op een goede manier sturing te kunnen geven, de verbinding

omschrijft hoe de elementen uit de missie en visie gerealiseerd zullen worden.

met onze partners te versterken en om een goede doorvertaling te kunnen maken naar
het waterbeheerprogramma.
De watervisie laat zien waar we voor staan en wat je van ons mag verwachten
als samenwerkingspartner in het licht van de verschillende maatschappelijke
ontwikkelingen. Hierbij staat centraal hoe wij ons als samenwerkingspartner willen

Missie WDODelta
Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor boeren
en bedrijven, voor schoon water in de stad en natuur. Samen met onze partners doen
wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond
en veilig kunnen leven, wonen en werken.

positioneren in relatie tot wettelijke taken en aanvullende ambities. Wij willen daarbij
optimaal aansluiten bij onze samenwerkingspartners, de verschillende (regionale)
ontwikkelingen en specifieke gebiedsopgaven. De visie geeft ons daarmee een
vertrekpunt om slim en duurzaam samen te werken en is daarmee ook een uitnodiging
naar onze omgeving.

Missie

Waaom bestaan we?

Kernopdrachten

Met onze watervisie willen we realistische ambities uitdragen. Om een afgewogen
keuze te kunnen maken, ten aanzien van onze ambities en de doorvertaling
daarvan naar strategische doelen, is het van belang om de samenhang met de

Visie

Waarvoor staan we?

Kernwaarden

kostenontwikkeling te beschouwen. De watervisie heeft dan ook een nauwe relatie
met het waterbeheerprogramma en de (meerjaren)begroting.

Strategie

Hoe doen we dit?

Doelstellingen

Figuur 1: Een blik van buiten: inspiratie voor het waterschap 2025,
fusiemonitor WDODelta, januari 2019
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Aanpak en proces Watervisie

De ontwerp Watervisie is het resultaat van een intensief proces met onze omgeving, het bestuur en de ambtelijke organisatie. We zien het als een expeditie waarbij de ontwerp
Watervisie als periodieke visie op de nabij toekomst het mogelijk maakt mee te bewegen met de snel veranderende wereld om ons heen. De cirkel die onze aanpak en proces
visualiseert (figuur 1), moet dan ook gezien worden als een continu proces waarin bijstelling van onze richting mogelijk blijft wanneer de omgeving dit van ons verlangd.
De processtappen, welke onderdeel uit maken van het plan van aanpak, zijn aan de voorkant door het bestuur vastgesteld en tussentijds geëvalueerd en bijgesteld om de stappen
goed aan te laten sluiten bij de behoefte vanuit onze omgeving en organisatie.
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te komen, is een ambitieuze planning aangehouden,
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Figuur 3: Tijdlijn proces Watervisie
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3. Trends en ontwikkelingen
Om als organisatie goed aan te kunnen geven waar wij over 10 jaar willen staan, is het essentieel dat dit gedaan wordt op basis van trends en ontwikkelingen die effect hebben
op ons dagelijkse werk. Om dit goed inzichtelijk te maken hebben we gedurende het proces een aantal interne bijeenkomsten en werksessies georganiseerd. De trends
en ontwikkelingen zijn geïdentificeerd door verschillende landelijke en regionale onderzoeksbureaus. Vervolgens hebben we samen met onze partners en collega’s de impact
daarvan verkend voor onze taken en rol. Voor deze trends en ontwikkelingen zijn kwalitatieve beschrijvingen uitgewerkt ten aanzien van de impact op het specifieke programma
en de (extra, gelijkblijvende of verminderde) inspanning die dit vraagt voor de komende jaren. Ook verschillen in impact tussen deelgebieden zijn geïnventariseerd.

In totaal zijn acht trends en ontwikkelingen als meest significant voor
het waterschapswerk geïdentificeerd, namelijk:
1.

Klimaatverandering (toename extremen en stijging zeespiegel)

2.

Technische transformatie en digitaal werken

3.

Energie en klimaatneutraal

4.

Samenwerken in de regio (Omgevingswet en Interbestuurlijk programma)

5.

Transitie naar circulaire economie

6.

Veranderende samenleving

7.

Toenemende eisen milieukwaliteit

8.

Multifunctioneel ruimtegebruik en veranderingen landelijk gebied

klimaat

milieukwaliteit

watersysteem
techniek/
digitaal werken
circulaire
economie
multifunctioneel
ruimtegebruik

waterketen
waterveiligheid
maatschappij &
organisatie

energie /
klimaatneutraal
veranderende
samenleving
samenwerken
in de regio

Figuur 4: trends en ontwikkelingen in relatie tot de vier programma’s

9.

Tijdens de eerste werkconferentie Watervisie op 5 november 2019 op landgoed Overcinge
in Havelte hebben we met onze partners eenzelfde exercitie uitgevoerd en hen gevraagd
hoe zij over onze rolopvatting denken. De uitkomst van de exercitie werd aan het einde
van de dag gedeeld met de bestuurlijke vertegenwoordigers, zodat zij de uitkomst verder
konden verscherpen en het gesprek aangaan over hun visie op het waterschap richting 2030.

De belangrijkste aanbevelingen van onze partners waren:
•

Wees duidelijk in je taakopvatting. Maak keuzes en pak je rol in de regio;

•

Toon je autoriteit, wordt minder bureaucratisch en pak je verantwoordelijkheid
als waterschap;

•

Laat zien waar je voor staat en wat je doet. Onbekend maakt immers onbemind;

•

Toon initiatief, pak de regie;

•

Denk breed, kijk verder dan alleen je kerntaken en kijk vooruit;

•

We zijn voor de opgaven op elkaar aangewezen;

•

Deel je kennis en breng goede initiatieven bij elkaar.

De uitkomsten, van zowel het interne als externe proces, hebben we gebruikt om een notitie
trends en ontwikkelingen op te stellen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voor
ons sturende trends en ontwikkelingen verwijzen we dan ook graag naar deze notitie.

10.

11.

4.

Ambities bepalen
De notitie trends en ontwikkelingen heeft de basis gelegd voor het ontwikkelen van onze
ambitievarianten. Op 10 december heeft het bestuur door middel van discussietafels tijdens
de Deltabijeenkomst voor het eerst richting gegeven aan de gewenste ambitieniveaus
voor dilemma’s voortvloeiende uit relevante trends en ontwikkelingen, het coalitieakkoord
en hoe onze partners naar onze rolopvatting kijken.
Op 27 februari heeft het dagelijks bestuur in een werksessie, met behulp van uitgewerkte
ambitievarianten per onderwerp het voorkeursambitieniveau per onderwerp bepaald
ten behoeve van de ontwerp Watervisie. Deze is opgenomen als VR in de tabel in bijlage 1.

Deltabijeenkomst 10 december 2019
De ambitievarianten zijn opgebouwd rond de eerste richting die op 10 december in de
Deltabijeenkomst is aangegeven, waarin per onderwerp een ambitieniveau is aangegeven.
Dit heeft tot de ontwikkeling van een viertal varianten geleid met behulp van een aantal
ambtelijke werkgroepen.

De varianten onderscheiden zich als volgt (figuur 5):
•	Variant 0. is de referentievariant die gebaseerd is op voortzetting van de huidige
inspanningen gebaseerd op extrapolatie van de begroting van 2020.
•	Variant 1. is gebaseerd op de richting die het AB tijdens de Deltabijeenkomst
van 10 december heeft verkend, maar met een lager ambitieniveau
•	Variant 2. is gebaseerd op het ambitieniveau dat het AB heeft meegegeven tijdens
de Deltabijeenkomst van 10 december.
•

Variant 3. is gebaseerd op de uitkomsten van de Deltabijeenkomst van 10 		
december, waarbij een hoger ambitieniveau is aangehouden

12.

Figuur 5: Verschillende ambitievarianten
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Deltabijeenkomst 21 januari 2020
Een voorzet voor verschillende ambitievarianten is besproken tijdens de derde Deltabijeenkomst op 21 januari
2020. Deze moet voeding geven aan onze visie en richting geven aan waar we voor willen staan in 2030.
Deze deltabijeenkomst stond in het teken van het nader richting geven aan het ambitieniveau voor de watervisie.
Tijdens deze bijeenkomst zijn verdiepende vragen voorgelegd aan het algemeen bestuur zoals ‘wat voor waterschap
zouden we in 2030 willen zijn?’ (figuur 6).

Figuur 6: Verdiepende vraag Deltabijeenkomst 21 januari, typering waterschap 2030

14.

Daarnaast zijn vragen voorgelegd, op basis van de vier ambitievarianten, om nader richting te kunnen geven aan de voorkeursrichting en het ambitieniveau dat we als uitgangspunt
willen nemen voor het opstellen van de ontwerp Watervisie. Een samenvatting van de uitkomsten van de Deltabijeenkomst van 21 januari is weergegeven in figuur 7.

Figuur 7: uitkomsten Deltabijeenkomst 21 januari 2020

15.

Figuur 7: uitkomsten Deltabijeenkomst 21 januari 2020
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Figuur 7: uitkomsten Deltabijeenkomst 21 januari 2020
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Werksessie 27 februari 2020

En vervolgens:

Het dagelijks bestuur heeft in het coalitieakkoord 2019-2023 aangekondigd het

•

Wat per ambitie de bestuurlijke aandachtpunten zijn.

algemeen bestuur in 2020 een ontwerp watervisie voor te leggen. Ten behoeve van

•

Welke type maatregelen, houding en gedrag passen bij het beschreven 		
ambitieniveau (in termen van meer en minder).

de te maken keuzes in ambitieniveaus is op basis van de expeditie een factsheettabel
ontwikkeld. Deze tabel is opgenomen in bijlage 1. Hierin zijn de te maken keuzes en
effecten op gestructureerde wijze weergegeven.

•

Welke kostenindicatie hoort bij de betreffende ambitievariant
(in kleuren verduidelijkt).

In het werkdocument vindt u voor de vier programma’s van ons waterschap voor de

De voorkeursrichting is uitgewerkt in de ontwerp Watervisie ‘meer dan Water’.

meest relevante onderwerpen:

De ontwerp Watervisie is op 24 maart 2020 aangeboden aan het algemeen bestuur.

•

Aanleiding en ontwikkelingen rond het betreffende onderwerp

•

Wat de huidige inspanning en/of beleid is (H). Deze is telkens als een grijs
gekleurde balk per onderwerp aangeven.

•

Wat de voorkeursrichting is van de coalitie (VR)

•

Wat een hogere ambitie (+) ten opzichte van de VR. Dit is dus een 		
alternatief of gelijk ambitieniveau t.o.v. VR.

•

Wat een lagere ambitie (-) ten opzichte van de VR. Dit is dus een alternatief
of gelijkambitieniveau t.o.v. VR.

18.

Document:
Versie:		
Datum:		

Logboek Watervisie
1.0
24 maart 2020

Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60
8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00
wdodelta.nl

19.

Werkdocument ambitieniveaus t.b.v. Ontwerp Watervisie 2030, versie aangepast n.a.v. DB-werksessie Watervisie 27 februari 2020.
Onderwerp
1. Klimaatneutraal
(CO2 en overige
broeikasgassen)
De opgave om de
nationale
broeikasgasuitstoo
t in 2030 met 49%
terug te dringen
ten opzichte van
1990 is het
centrale doel van
het
Klimaatakkoord.

Maatschappij en organisatie

Dit thema heeft
relatie met de
onderwerpen
M&O-4 en WK-4.

2. Ambitie t.a.v.
circulair
In relatie tot Nationale
Agenda Nederland
circulair 2050 (2017)
en
Grondstoffenakkoord

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Het klimaat wijzigt
- Bewustwording over
problematiek
uitstoot
broeikasgassen
neemt toe
- Meer technische
mogelijkheden om
uitstoot van
broeikasgassen te
beperken
- Sector heeft zich
gecommitteerd aan
klimaatakkoord en
wil verder gaan
- Methaan, lachgas en
verbruik biogas
bepalen 70% van
onze CO2 emissies.
Hiervoor zijn
vooralsnog geen
reductie- of
compensatiemaatregelen
voorzien.
- In voorjaar 2020 komt
UvW met
handreiking
interpretatie
klimaatakkoord
afspraken
- Landelijke afspraak is
dat CO2 reductie
vanuit
veenweidegebied
ten laste komt van
de functie waarvoor
het peil wordt
gehanteerd
(landbouw). Het
waterschap heeft
daar zelf dus geen
reductieopgave.
- Afhankelijkheid
grondstoffen blijft
toenemen
- Grondstoffen zijn niet
onbeperkt
beschikbaar
- Maatschappelijke druk
duurzaamheid

+
VR
H

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Bestuurlijke aandachtspunten

Maatregelen, rol, houding en gedrag

In 2030 hebben is de uitstoot van
broeikasgassen niet gegroeid ten
opzichte van 2020.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik (doel 2030
klimaatakkoord) is acceptabel.
- We laten zien dat we een stap zetten
t.a.v. afspraken klimaatakkoord.
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.

- Gebruikelijke samenwerking voortzetten
met bedrijven en kennisinstellingen om
kennis te ontwikkelen.
- Reeds voorziene aanpassingen voor dit
ambitieniveau in organisatie en
werkprocessen uitvoeren.

Range: 0 mln.

In 2030 is de uitstoot van broeikasgassen
niet gegroeid ten opzichte van 2020.
In 2030 hebben wij in onze organisatie en
werkprocessen ten minste 49%
broeikasgas reductie gerealiseerd ten
opzichte van 1990 (niveau landelijke
inzet).

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

- We leveren extra inspanningen t.b.v.
bereiken doel 2030
- We leven afspraken klimaatakkoord
aantoonbaar na.
- Voorbeeldfunctie in maatschappij vanuit
het waterschap
- We streven naar een kosteneffectieve
aanpak. De wijze waarop dit gebeurt,
wordt nader onderzocht.

- Meer intensieve samenwerking met
bedrijven en kennisinstellingen om
kennis te ontwikkelen en duurzamer te
werken
- Fors meer aanpassingen in organisatie en
werkprocessen nodig

Range: 2 tot 5 mln.

In 2030 hebben wij in onze organisatie en
werkprocessen 60% broeikasgas reductie
gerealiseerd.

- We leveren fors meer inspanningen en
gaan verder (sneller) dan de
afspraken uit het klimaatakkoord.
- Voorloper wat betreft duurzaamheid
vanuit het waterschap.

- Fors meer samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen en duurzamer te werken.
- Zeer fors meer aanpassingen in organisatie
en werkprocessen nodig.

Range: 2 tot 5 mln.

H

In 2030 is onze circulariteit (beperkt)
hoger dan 2020.

- ad-hoc samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen voor circulair werken.
- opdrachtgever voor aanpassingen in de
eigen werkprocessen.

Range: 0 mln.

-

In 2030 is onze circulariteit (beperkt)
hoger dan 2020.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik is acceptabel.
- Beperkte voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

VR

+

Ambitieniveaus

2

Duiding: CO2 compensatie
maatregelen en investeringen in
aanpassen bedrijfsprocessen
(zoals afdekken zuiveringen)

Duiding: substantiële CO2
compensatie maatregelen en
investeringen in aanpassen
bedrijfsprocessen (zoals afdekken
zuiveringen).

Onderwerp

Aanleiding en
ontwikkelingen

(2017)

+
VR
VR

Maatregelen, rol, houding en gedrag

In 2050 is onze bedrijfsvoering 100%
circulair. Tussendoel voor 2030 is dat we
dan 50% minder primaire grondstoffen
gebruiken.

- We leveren extra inspanningen voor het
realiseren van circulariteit afspraken.
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Gaat ook over het gebruik en afzet van
onze eigen grondstoffen.

In 2050 is onze bedrijfsvoering 100%
circulair. Tussendoel voor 2030 is dat we
dan 60 tot 70% minder primaire
grondstoffen gebruiken.

- We leveren meer dan extra inspanning
en gaan veel sneller dan de nationale
circulair afspraken.
- Voorloper wat betreft duurzaamheid
vanuit het waterschap.
-

- Fors meer samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen en meer circulair te werken.
- Er zijn naar verwachting fors meer
aanpassingen in organisatie en
werkprocessen nodig. Hier willen we
meer zicht op krijgen. We voeren daarom
in 2021 nader onderzoek uit naar wat dit
betekent en vullen op basis hiervan onze
ambitie verder in.
- Maximale samenwerking aangaan met
bedrijven en kennisinstellingen om
kennis te ontwikkelen voor circulair te
werken.
- Zeer fors meer aanpassingen in organisatie
en werkprocessen nodig.

H

We zetten ad hoc in op een efficiënte
werkinrichting en gaan bewezen
technieken en innovaties toepassen in
onze assets, werkprocessen en
organisatie.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en verbeteren ad
hoc enkele processen.
- We zijn meer volgend dan leidend.

- Ad hoc kennis, informatie en bewezen
technieken ophalen uit ons netwerk.

-

We zetten ad hoc in op een efficiënte
werkinrichting en gaan bewezen
technieken en innovaties toepassen in
onze assets, werkprocessen en
organisatie.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

Range: -0,5 tot 0 mln.

M

Het komend decennium gaan we
bewezen technieken en innovaties
toepassen in onze assets, werkprocessen
en organisatie. Uitstroom van
pensioengerechtigd personeel vangen we
gedeeltelijk op (10%) met behulp van ICT
oplossingen.

- We leveren extra inspanningen met het
oog op continuïteit waterbeheer
(opvangen vergrijzing).
- Er zijn mogelijk restrisico’s (opvangen
kwetsbaarheid).
- Aantrekkelijke werkgever zijn.
- Menselijke maat.

- Meer intensief en meer integraal
samenwerken met sector, bedrijven en
kennisinstellingen om samen kennis te
ontwikkelen en deze toe te passen in
onze organisatie.
- Restrisico's (kwetsbaarheid) in beeld
brengen en bezien of de
beheermaatregelen dan nog opwegen
tegen de baten.

Range: -0,5 tot -2 mln.

VR
(+)

Het komend decennium gaan we actief
nieuwe technieken en innovaties
toepassen in onze organisatie waardoor
15% van de uitstroom
pensioengerechtigd personeel wordt
opvangen.

- We leveren een extra grote inspanning
om nog meer effecten van vergrijzing
op te vangen.
- Er zijn mogelijk restrisico’s (opvangen
kwetsbaarheid).
- Afhankelijkheid van technologie.
- Aantrekkelijkere werkgever zijn.
- Menselijke maat.

- Fors meer pro-actief en planmatig met
bedrijven en kennisinstellingen
samenwerken om samen kennis te
ontwikkelen en deze toe te passen in
onze organisatie.
- Restrisico's (kwetsbaarheid) in beeld
brengen en bezien of de
beheermaatregelen dan nog opwegen
tegen de baten.
- Digitale transformatie als integraal
onderdeel van de organisatiestrategie.

Range: -0,5 tot -3 mln.

Maatschappij en organisatie

+

3. Digitale
transformatie als
middel om
demografische
ontwikkelingen op
te vangen

- Snelle technologische
ontwikkelingen en
toepassingen.
- Toenemende
afhankelijkheden
van technologie.
- Vergrijzing
personeelsbestand.
- Grote uitstroom
pensioengerechtigd
en en tegelijkertijd
een afnemende
arbeidsmarkt
participatie. Het
wordt dus moeilijker
uitstromend
personeel te
vervangen.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Bestuurlijke aandachtspunten

Doel: 50% minder
verbruik primaire
grondstoffen in 2030
(hernieuwbare
bronnen van
grondstoffen) en
100% in 2050

Ambitieniveaus
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Range: 2 tot 10 mln.
Duiding: uit-faseren van gebruik
primaire grondstoffen bij
investeringen en in gebruik in
exploitatie.

Range: > 10 mln.
Duiding: accepteren van meer
financiële gevolgen van uitfaseren van gebruik primaire
grondstoffen bij investeringen en
in gebruik in exploitatie.
Range: -0,5 tot 0 mln.

Onderwerp
4. Energieneutraal
(tempo en scope)

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Toenemende
afhankelijkheid van
energie.
- Bewustwording over
problematiek
uitstoot
broeikasgassen
neemt toe.
- Snelle technologische
ontwikkelingen en
nieuwe
toepassingen.
- Impact nieuwe
energiebronnen
voor het gebruik van
de ruimte.
- Draagvlak voor nieuwe
energiebronnen
wisselend.

+
VR
H

-

VR

Maatschappij en organisatie

+

5. Ambitie t.a.v.
opkomende
stoffen (incl.
medicijnresten)

- Verbeterde
analysetechnieken
betekent meer
stoffen tegen
komen.
- Toenemende aandacht
in maatschappij,
politiek en media.
- NB in de
Deltabijeenkomst
van 18/2 bent u
hierover bijgepraat

Ambitieniveaus
Wij wekken in 2025 evenveel elektriciteit
op als we verbruiken.

Wij wekken in 2030 evenveel elektriciteit
op als we verbruiken. Energieneutraal
beperkt zich hier dus enkel tot
elektriciteit.

Wij wekken in 2025 evenveel elektriciteit
op als we verbruiken.

Maatregelen, rol, houding en gedrag

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau overeenkomstig
ons vigerend beleid gericht op in
2025 energieneutraal.
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Terugverdientijden van de
investeringen.
- We temporiseren de inspanningen en
bereiken daarmee later ons doel.
- Beperkte voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Terugverdientijden van de
investeringen.

- Voortzetten samenwerking met bedrijven
en kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen
- Contractpartner zijn voor provincie,
gemeenten en bedrijven
- Voorziene aanpassingen in onze
bedrijfsvoering uitvoeren

Range: 0 mln

- Minder samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen.
- In mindere mate contractpartner zijn voor
provincie, gemeenten en bedrijven.
- Latere aanpassingen in onze
bedrijfsvoering.
- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

- Gelijk aan huidig.

Wij wekken in 2022 evenveel elektriciteit
op als we verbruiken en zijn in 2030 een
energieneutraal waterschap. We wekken
dan evenveel energie op als we
verbruiken (dus ook fossiele
brandstoffen).

- We leveren extra inspanningen voor
sneller doelbereik en dringen het
gebruik van fossiele brandstoffen in
2030 volledig terug.
- Voorloper wat betreft duurzaamheid
vanuit het waterschap.
- Terugverdientijden van de investeringen

H

Geen inspanning (risico’s vooralsnog
beperkt), bronaanpak betreft opgave voor
overige (zorg)sectoren.

-

Geen inspanning (risico’s vooralsnog
beperkt), bronaanpak betreft opgave voor
overige (zorg)sectoren.
Agenderen / stimuleren bronmaatregelen
door meer onderzoek naar risico’s en
doelmatigheid van maatregelen. Situatie
evalueren in de periode 2027-2030.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik is acceptabel.
- Beperkt in verbinding met omgeving
- Maatschappij verwacht meer.
- Meer kans op dwingende regelgeving.
- Gelijk aan huidig.

VR

+

Extra zuiveringsmaatregelen
implementeren.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Bestuurlijke aandachtspunten

- Meer ontwikkelaar en daarbinnen maximale
samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen.
- Meer regisseur en contractpartner zijn voor
provincie, gemeenten en bedrijven.
- Pro-actiever aanpassingen in onze
bedrijfsvoering.
- Volgend op wet- en regelgeving

Duiding: investeringen zijn door
hun terugverdientijd uiteindelijk
rendabel, maar in 2020-2030 is er
nog sprake van meerkosten.

Duiding: gefaseerde
implementatie betekent minder
vermeden energiekosten en
minder ISDE subsidie, maar ook
minder kapitaallasten.
Range: 0 mln
Duiding: investeringen zijn door
hun terugverdientijd uiteindelijk
rendabel, maar in 2020-2030 is er
nog sprake van meerkosten.
Range: 5 tot 10 mln.
Duiding: investeren in geheel
vervangen van fossiel
brandstofgebruik
(waterstoftechnologie).

Range: 0 mln.

- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

- We vinden het heel belangrijk zicht te
hebben op het lange termijn effect
van opkomende stoffen (incl.
medicijnresten). Onderzoek maakt
hier een belangrijk onderdeel van uit.
- Betere onderbouwing voor het wel of
niet nemen van extra
(zuiverings)maatregelen.
- Mogelijkheid om aan te haken bij
eventuele toekomstige andere
opgaven en renovaties op RWZI’s.

- Agenderen en stimuleren bronmaatregelen
- Focus op kerntaken: waterkwaliteit en
zuiveren.
- Samenwerken met kennisinstellingen,
zorgsector en (faciliteren) bedrijfsleven.
- Bijdragen aan verbetering
verwijderingstechnieken (pilots).
- Meer inzet op communicatie over dit
thema.

Range: 0 tot 0,5 mln.

- Meer handelend vanuit technische
mogelijkheden en vanuit
maatschappelijke context (de bühne)
dan vanuit werkelijke

- Innemen koppositie door op drie
zuiveringen reeds maatregelen te
treffen.

Range: 2 - 5 mln.
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Duiding: onderzoek in combinatie
met pilots en meer communicatie.

Duiding: aanleg extra
zuiveringstrappen op enkele (3)

Onderwerp

Maatschappij en organisatie

6. Biodiversiteit

Aanleiding en
ontwikkelingen

- Klimaatverandering
heeft invloed op
biodiversiteit.
- Biodiversiteit in
Nederland loopt
terug.

+
VR
-

Ambitieniveaus

H

We verzilveren “laaghangend fruit”,
nemen zelf in ons watersysteem ad hoc
maatregelen die bijdragen aan een betere
leefomgeving voor soorten.

VR

We gaan ons meer inzetten op behoud en
herstel van biodiversiteit.

+

++

Bestuurlijke aandachtspunten
waterkwaliteitsopgave.
- Risico dat er geen positieve of zelfs
negatieve effecten op ecologie
worden aangetoond.
- Risico dat te snel voor verkeerde
techniek wordt gekozen
- Toont daadkracht.
- Verlaagt kans op dwingende
regelgeving.
- Kans op benutten van rijksbijdrage (ca.
15%).
- Huidig beleid op het gebied van
inrichting en beheer kent kansen om
de biodiversiteit te behouden of te
herstellen. Deze kansen willen we
optimaal benutten.
- Zelf mogelijkheden (assets) om
biodiversiteit te verbeteren
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau
- Voorbeeldfunctie
- Moeilijke effectmeting (relatie
inspanning – effect)

Maatregelen, rol, houding en gedrag

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig
RWZI locaties.

- Voorlichting.
- Zelf maatregelen uitvoeren.

Range: 0 mln.

Range: 0 mln
- We geven in aanvulling op het huidige
inspanningsniveau invulling aan de
breed gesteunde motie van Water
Natuurlijk in het AB van 25 februari
2020.
- De verwachting is dat dit kostenneutraal
kan worden uitgevoerd.

- Voorlichting.
- Zelf maatregelen uitvoeren.
- Beleid ontwikkelen dat betrekking heeft op
inrichting en beheer wordt integraal
beoordeeld op mogelijkheden voor
behoud en herstel van de biodiversiteit,
op voorwaarde dat dit geen
‘functiewijziging’ tot gevolg heeft.
- Over twee jaar (2022) wordt onderzoek
gedaan en gerapporteerd over welke
stappen zijn gezet voor behoud en
herstel van de biodiversiteit.

We leveren in aanvulling op VR extra
inspanningen in het beheer en advisering
gaan derden.

- De extra inspanningen kunnen niet
meer kostenneutraal worden
uitgevoerd.

- T.o.v. VR meer voorlichting en educatie.
- In het beheer zelf maatregelen uitvoeren.
- Partijen adviseren en aan elkaar verbinden.

We stellen een uitvoeringsagenda op
waarin we maatregelen programmeren
die bijdragen aan meer biodiversiteit en
nemen zoveel mogelijk maatregelen op
en rond onze assets die bijdragen aan
meer biodiversiteit.

- We leveren meer dan extra inspanning
voor meer dan maximaal doelbereik
- Voorbeeldfunctie
- Zelf mogelijkheden (assets) om
biodiversiteit te verbeteren
- Moeilijke effectmeting (relatie
inspanning – effect)

-
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Voorlichting en educatie
Zelf maatregelen uitvoeren
Partijen adviseren en aan elkaar verbinden
Derden ondersteunen bij het uitvoeren van
maatregelen

Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: hogere beheerlasten en
kosten voor kleinschalige
aanpassingen van de
gebiedsinrichting.
Range: 0,5 tot 2 mln.
Duiding: substantieel hogere
beheerlasten en kosten voor
kleinschalige aanpassingen van de
gebiedsinrichting.

Onderwerp
1. Ambitieniveau
HWBP (tempo)

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Klimaatontwikkeling.
- Burger mondiger,
betrokken en
kritisch.
- Afname acceptatie
risico’s.
- Nieuwe technische
oplossingen.

+
VR
H

In 2045 voldoen alle keringen aan de
waterveiligheidsnormen.

-

In 2050 voldoen alle keringen aan de
waterveiligheidsnormen (wettelijk
streven).

VR

Waterveiligheid

+

2. Multifunctioneel
gebruik dijken

- Nieuwe functies,
waaronder
toenemende vraag
naar duurzame
energie.
- Toenemende vraag
ruimtegebruik.
Grond is schaars.

Ambitieniveaus

H

In 2045 voldoen alle keringen aan de
waterveiligheidsnormen.

In 2040 voldoen alle keringen aan de
waterveiligheidsnormen.

“Ja mits”-beleid t.a.v. initiatieven derden
over multifunctioneel gebruik
waterkeringen.

Bestuurlijke aandachtspunten
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau.
- We komen afspraken na in lijn met onze
vigerende programmering.
- We komen afspraken vertraagd na
Risico is dat indien er vertraging
optreedt, het landelijk streven van
2050 niet door ons wordt gehaald.
- Beperkt langere periode van risico’s op
trajecten die nog niet zijn versterkt.
- Door langere realisatie tijd kunnen we
iets beter gebruik maken van
innovatieve manieren van ontwerpen
en realiseren dijkversterkingen.

Maatregelen, rol, houding en gedrag
- Kaderstellend.
- Actief communiceren en voorlichten.
- Gebiedsbijeenkomsten.

- Temporiseren van de projecten en meer tijd
nemen voor het totale programma.

Range: 0 mln.

Range: -0,5 tot 0 mln.
Duiding: uitstel kapitaallasten.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

- We leveren extra inspanningen voor een
snellere uitvoering en daarmee
eerder doelbereik.
- We gaan sneller dan de vigerende
afspraken.

-

- We leveren nu al meer inspanningen
vanwege toenemende initiatieven van
derden.
- Meer maatwerk bij ontwerp, inrichting,
inspecties, beoordeling en beheer.
- Multifunctionaliteit leidt tot extra
kosten.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Versnellen van de programmering.
Meer kaderstellend.
Pro-actief communiceren en voorlichten.
Gebiedsbijeenkomsten.

Range: 0 mln.
Range: 0,5 – 2,0 mln.
Duiding: meer financieringsrente
en vervroegde kapitaallasten.

Range: 0 tot 0,5 mln.
- Initiatiefnemers faciliteren met open
houding.
- Duidelijke kaders stellen.

Duiding: Meer personele kosten
a.g.v. toenemende vraag. Wij
hanteren immers geen leges.

Range: -0,5 tot 0 mln.

-

“Nee, tenzij”-beleid t.a.v. initiatieven
derden over multifunctioneel gebruik
waterkeringen

- Dit beleid is niet in lijn met ons
vigerende beleid en de nieuwe
omgevingswet.
- Grotere kans op juridische trajecten om
toch initiatieven op de dijk te kunnen
realiseren door derden.

- Zeer strenge eisen en kaders opstellen.
- Duidelijk communiceren over deze regels.

Duiding: Minder personele
kosten.
Wij hanteren geen leges. Minder
behandeling van vergunning
aanvragen voor multifunctioneel
gebruik van waterkeringen levert
dan ook minder financiële
inspanning op.
Range: 0 tot 0,5 mln.

VR

“Ja mits”-beleid t.a.v. initiatieven derden
over multifunctioneel gebruik
waterkeringen

- Gelijk aan huidig. De omgevingswet
vraagt ook om een meer open
houding en faciliterende rol.
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- Gelijk aan huidig.

Duiding: Meer personele kosten
a.g.v. toenemende vraag. Wij
hanteren immers geen leges.

Onderwerp

Aanleiding en
ontwikkelingen

+
VR
-

Waterveiligheid

+

3. Optimalisatie
beoordeling,
ontwerpen en
beheer van
waterkeringen.

- Technische en digitale
mogelijkheden
nemen
exponentieel toe.
- Thans is er geen beleid
of budget specifiek
voor kennis en
innovatie.
- Toename dynamiek
weersomstandigheden.

H

-

VR

+

Ambitieniveaus

“Ja, graag”-beleid t.a.v. initiatieven
derden over multifunctioneel gebruik
waterkeringen.

We werken mee aan ontwikkelen van
kennis en innovatie indien kostenneutraal.

We werken mee aan ontwikkelen van
kennis en innovatie indien kostenneutraal.

We werken proactiever aan het
ontwikkelen van kennis en innovatie.

We werken structureel aan kennis en
innovatie.

Bestuurlijke aandachtspunten
- We leveren meer dan extra inspanning
om initiatieven te faciliteren.
- Nog meer maatwerk bij ontwerp,
inrichting, inspecties, beoordeling en
beheer.
- Multifunctionaliteit leidt tot extra
kosten.
- We geven een deel (bestemd voor nietwaterkerende-objecten) van de
waterveiligheid weg voor initiatieven
van derden.

Maatregelen, rol, houding en gedrag

Range: 0,5 tot 2,0 mln.

- Initiatiefnemers volledig faciliteren,
mogelijk ook financieel.
- Kaders samen met initiatiefnemer maken.

- Op ad-hoc basis a.d.h.v. positieve business
cases kennis en innovatie inzetten.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.
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Duiding: Meer personele kosten
Wij hanteren geen leges. Actieve
behandeling van vergunning
aanvragen voor multifunctioneel
gebruik van waterkeringen vergt
dan ook meer financiële
inspanning.
Range: -0,5 tot 0 mln.

- Wij zijn reeds toonaangevend in
expertise benodigd voor
waterveiligheid.
- We handhaven daarbij het huidige
inspanningsniveau.

- We leveren extra inspanningen voor om
onze toonaangevende positie ter
versterken.
- Aandacht nodig voor kosten, baten,
risico’s.
- Geld beschikbaar stellen voor capaciteit.
- Door actief mee te werken zullen
innovaties sneller en gemakkelijk
toegepast kunnen worden, wat kan
leiden tot meer doelmatig beheer,
beoordelingen en versterkingen.
- We zetten maximaal in op kennis en
innovatie.
- Aandacht nodig voor kosten, baten,
risico’s.
- Meer geld beschikbaar stellen voor
capaciteit en middelen.
- Door actief mee te werken zullen
innovaties sneller en gemakkelijk
toegepast kunnen worden, wat kan
leiden tot een nog doelmatiger
beheer, beoordelingen en
versterkingen.
- Positief imago (aantrekkelijke
werkgever, aantrekken goed
personeel) en binden interessante
marktpartijen.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

- Meer pro-actief en planmatig faciliteren.
- Meewerken.
- Assets en capaciteit beschikbaar stellen
voor ontwikkelen kennis en innovatie.
- Kennis uitdragen en delen.

- Structureler inbedden door meer capaciteit
en middelen.
- Meewerken, initiëren en -participeren.
- Assets en capaciteit beschikbaar stellen
voor ontwikkelen kennis en innovatie.
- Kennis uitdragen en delen.

Duiding:
Investeren in kennis en innovatie
betaalt zich mogelijk terug in
kleinere scopes van de projecten.
Range: -0,5 tot 0 mln.
Duiding: Minder personele kosten
Investeren in kennis en innovatie
betaalt zicht uiteindelijk terug in
kleinere scopes van de projecten.

Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: Meer personele kosten.

Range: 0,5 – 2,0 mln.
Duiding: Meer personele kosten
en out of pocket kosten voor
onderzoek.

Onderwerp
4. Communicatie
binnen meerlaagsveiligheid

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Klimaatontwikkeling.
- Burger: mondiger,
betrokken en
kritisch.
- Afname acceptatie
risico’s.

Ambitieniveaus

H

Het waterschap communiceert waar
nodig over veiligheid (website en
dergelijke) en intensief als daar aanleiding
voor is (projecten en extreme situaties).

-

Het waterschap communiceert minimaal
over veiligheid.

- We leveren minder inspanningen
- Indien minimaal gecommuniceerd
wordt, levert dit op andere plekken in
de organisatie meer werk op (omdat
er veel meer vragen gesteld zullen
worden).
- Risico op imagoschade.
- Afname zichtbaarheid van waterschap.

- Alleen communiceren als daar aanleiding
voor is.
- Communicatie minimaleren ook bij
versterkingsprojecten.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidige inspanning.
- We geven zo nu en dan voorlichting over
restrisico’s binnen laag 2 en 3.

Waterveiligheid

-

1. Klimaatadaptie
landelijk gebied
(ambitie t.a.v.
voorzieningen
niveau)
Dit onderwerp heeft
relatie met WS-5

Watersysteem

+
VR
-

- Klimaatverandering.
- Maaivelddaling
veenweidegebieden
- Broeikasgassen
- Veranderend
grondgebruik
- Verdroging hoge
zandgronden
- Transitie agrarisch
sector
- Meer ICT toepassingen

M

Het waterschap communiceert over
veiligheid (website en dergelijke) en
intensief als daar aanleiding voor is.

VR

Het waterschap communiceert actief over
veiligheid (website en dergelijke),
intensief als daar aanleiding voor is.

Bestuurlijke aandachtspunten

We handhaven het huidige
inspanningsniveau.

- We leveren extra inspanningen voor
maximaal doelbereik.
- Bij grotere dynamiek in klimaat op
termijn mogelijk gering
handelingsperspectief voor burgers
op het gebied van overstromingen.
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik is acceptabel.
- Functietoewijzing door provincies
- Peil volgt functie.
- Kans afname tevredenheid.
- Het optimum wat betreft de inzet van
Water Op Maat programma (WOM) is
nog niet bereikt.

Maatregelen, rol, houding en gedrag
- Waterschap in beeld brengen door
exposure via de
dijkversterkingsprojecten en bij
hoogwatersituaties en extreme droogte.

Range: 0 mln.

Range: -0,5 tot 0 mln.
Duiding: Minder personele
kosten.

Range: 0 mln.

- Extra informeren bij versterkingsopgaves
- Risico’s in beeld brengen op toegankelijke
manier voor bewoners.
- Structureler voorlichten.
- Communicatiecampagnes voeren, mogelijk
in samenwerking met partners.

Range: 0 tot 0,5 mln.

- Reactief.
- Adviseren ruimtelijke planvorming.
- Afstemming en samenwerking met sector
en gemeenten
- Voorlichting.

Range: 2 - 5 mln.

H

Watersysteem op orde voor het actuele
klimaat.
Waar dat noodzakelijk is accepteren we
dat het voorzieningenniveau lager wordt
of zetten we in op functiewijziging.

-

Watersysteem op orde voor het actuele
klimaat.
Waar dat noodzakelijk is accepteren we
dat het voorzieningenniveau lager wordt
of zetten we in op functiewijziging.

- Gelijk aan huidige inspanning.

- Gelijk aan huidige inspanning

VR

Aansturing vanuit watersysteem is gericht
op huidig voorzieningenniveau en
voortzetten huidig grondgebruik tot
2030. Voor de periode richting 2050
signaleren we dat voor veenweide en
hoge zandgronden het kunnen bedienen
van huidige functies kwetsbaar wordt.

- We leveren extra inspanningen t.b.v.
huidig grondgebruik tot 2030 door
optimalisatie WOM.
- Peil volgt functie, tenzij.
- Functietoewijzing door provincies.
- Beperkte afname tevredenheid.
- Intensivering WOM programma.

- Meer adviseren ruimtelijke planvorming
- Inzetten op optimaliseren realisatie Water
Op Maat programma (WOM) t.b.v.
Robuuster inrichten. Eerst die resultaten
afwachten.
- Meer afstemming en samenwerking met
sector en gemeenten.
- Meer voorlichting.

Klimaatrobuust systeem in de periode tot
2050 inclusief haarvaten, huidige
voorzieningen bedienen en waterbeheer
afgestemd tot het laagste detailniveau.

- We leveren meer dan extra inspanning
t.b.v. huidig grondgebruik nu en in de
toekomst
- Peil volgt functie.
- Tevreden gebruikers.
- Intensivering WOM programma.

+

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Duiding: Meer personele kosten
en out of pocket kosten voor
onderzoek.

Duiding: aanzienlijk meer
beheerinspanningen om huidig
resultaat te realiseren.

Range: 2 - 5 mln.
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- Fors meer adviseren ruimtelijke
planvorming
- Fors meer afstemming en samenwerking
met sector en gemeenten
- Fors meer communicatie en voorlichting
- Fors meer klimaatbestendig inrichten en
beheren
- Meer herinrichting en gebiedsprocessen.

Duiding: aanzienlijk meer
beheerinspanningen om huidig
resultaat te realiseren.
Range: 2 - 5 mln.
Duiding: minder
beheerinspanningen en meer
kapitaallasten door herinrichting
watersysteem t.o.v. huidig.

Range: > 10 mln.
Duiding: veel meer
beheerinspanningen en
grootschalige investeringen in
herinrichting watersysteem.

Onderwerp
2. Klimaatadaptatie
stedelijk gebied
(ambitie t.a.v. positie)

Aanleiding en
ontwikkelingen
- DPRA doel in 2050
stedelijk gebied
klimaatbestendig
ingericht.
- Klimaatverandering
leidt tot toename
wateroverlast.
- Toename hittestress.
- Meer vraag
ruimtegebruik.
- Behoefte aan regie.

+
VR
-

H

Stedelijk gebied is ingericht op het
huidige klimaat. We dragen (ad-hoc) bij
aan stedelijke plannen en stimuleren
bewoners.

-

Stedelijk gebied is ingericht op het
huidige klimaat. We dragen (ad-hoc) bij
aan stedelijke plannen en stimuleren
bewoners.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau.
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is
landelijk vastgesteld.
- Relatie met beleid stedelijk
oppervlaktewater over te nemen
indien daar meer dan 1 hectare op
afwatert.
- Mogelijke afname tevredenheid.
- Gelijk aan huidig.

Maatregelen, rol, houding en gedrag

- Gewenste ontwikkelingen en functies
sturen via planvorming door proactieve
houding.
- Communicatie over keuzes
- Voorlichting

- Gelijk aan huidig.
- Meer sturen op gewenste ontwikkelingen
en functies via planvorming.
- Waterschap vooral inbreng kennis en
expertise en heeft regierol bij studies
voor klimaatbestendig inrichten.
- Fors meer en proactief stimuleren dat
gemeenten meer investeren voor
inrichting stedelijk gebied.
- Afweging op mee investeren op basis van
bijdrage eigen doelen waterschap.
- Meer afstemming en samenwerking met
sector en gemeenten.
- Meer voorlichting.
- Fors meer sturen op gewenste
ontwikkelingen en functies sturen via
planvorming
- We nemen de regie en maken samen met
gemeenten in Rivius en Fluvius plannen
voor een klimaatbestendige
woonomgeving.
- Fors meer voorlichten
- Fors meer klimaatbestendig inrichten en
beheren van het oppervlaktewater in
stedelijk gebied.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

Range: 0 mln.

Range: 0 mln.

Stedelijk gebied is in 2050 ingericht
rekening houdend met het toekomstige
klimaat. We helpen gemeenten en
bewoners met kennis en expertise hun
klimaatplannen te realiseren.

Het stedelijk gebied is in 2050 ingericht,
rekening houdend met het toekomstige
klimaat, inclusief uitbreiding van ons
beheer van het oppervlaktewater van het
watersysteem in stedelijk gebied.

- We leveren meer dan extra inspanning
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is
landelijk vastgesteld
- We nemen ook stedelijk
oppervlaktewater over in beheer
waar minder meer dan 1 hectare op
afwatert (ook ‘haarvaten’).
- Tevreden gebruikers

H

Handhaven huidige inspanningen t.a.v.
gewasbeschermingsmiddelen i.r.t.
waterkwaliteit

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik is acceptabel
- Gebruiksnorm worden extern bepaald
(CTG, activiteitenbesluit)
- > 60% van ons beheergebied is agrarisch
in gebruik
- Vrijwillige maatregelen, niet verplichten

- Voorlichten en adviseren
- Handhaven
- Duurzaam gebruik stimuleren

Range: 0 mln.

-

Handhaven huidige inspanningen t.a.v.
gewasbeschermingsmiddelen i.r.t.
waterkwaliteit

- Gelijk aan huidige inspanning

- Gelijk aan huidige inspanning

Range: 0 mln.

Watersysteem

+

- Toename gebruik
middelen.
- Toenemende
regelgeving.
- Transitie agrarische
sector.
- Slimmere en
nauwkeuriger
meetmethoden.
- Minder acceptatie
gebruik middelen.

Bestuurlijke aandachtspunten

- We leveren extra inspanningen.
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is
landelijk vastgesteld.
- Relatie met beleid stedelijk
oppervlaktewater over te nemen
indien daar meer dan 1 hectare op
afwatert.
- Toename tevreden gebruikers.
- Gemeente is eerstverantwoordelijke
binnen stedelijk gebied voor het
treffen van fysieke maatregelen.

VR

3. Gewasbeschermingsmiddelen i.r.t.
waterkwaliteit

Ambitieniveaus
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Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: Bijdragen aan antiverdrogingsmaatregelen en
klimaat robuust maken van
systeem, meer onderhoud van
(nieuwe) watergangen en vijvers.

Range: > 10 mln.
Duiding: Meer inzet personeel
voor inbreng kennis en expertise
bij partners.

Onderwerp

Aanleiding en
ontwikkelingen

+
VR
-

Ambitieniveaus

VR

Streven naar beperken
normoverschrijdingen door verdergaande
verbetering van de regionale
waterkwaliteit. Dit ondersteund door
metingen, onderzoek naar bronnen,
stimuleren duurzaam gebruik.

- Waterschap heeft taak
t.a.v. waterkwaliteit.

Watersysteem

4. Ambitie KRW
(sectoraal versus
integraal)
Dit onderwerp heeft
relatie met het WOMprogramma en relatie
RWZI’s / beheer
watersysteem en KRW

5. Maaivelddaling
veenweidegebieden

- Waterkwaliteit wordt
minder (emissies) en
biodiversiteit neemt
af
- Klimaatverandering
heeft effect op
ecologie
- Nieuwe opkomende
stoffen risico’s voor
aquatische ecologie
- Brede maatschappelijk
opgaven vragen om
meer integrale
benadering en
regie.

- Voortzetting peil volgt
functie leidt tot
maaivelddaling door
veenoxidatie en
bijkomende CO2
uitstoot.

+

Gebiedsgewijs emissies zodanig beperken
zodat er in 2030 geen
normoverschrijdingen in het
oppervlaktewater meer zijn.

H

We voeren de afgesproken KRW
maatregelen vanuit een integrale aanpak
uit en volgen de ontwikkelingen.

-

We voeren het minimale pakket KRW
maatregelen uit.

VR

We voeren de afgesproken KRW
maatregelen vanuit een integrale aanpak
uit en volgen de ontwikkelingen.

+

We voeren de KRW maatregelen uit en
stimuleren derden om mee te werken aan
een betere waterkwaliteit en een betere
ecologie.

H

Peil volgt functie. Daar waar afgesproken
nemen wij technische maatregelen om
maaiveldaling zo veel mogelijk te
remmen, zonder aanpassing van
grondgebruik.

Bestuurlijke aandachtspunten
- We leveren extra inspanningen voor
doelbereik
- Gebruiksnorm worden extern bepaald
(CTG, activiteitenbesluit)
- > 60% van ons beheergebied is agrarisch
in gebruik
- Bovenwettelijk maatregelen stimuleren.
- We leveren meer dan extra inspanning
voor maximalisatie doelbereik.
- Gebruiksnorm worden extern bepaald
(CTG, activiteitenbesluit).
- > 60% van ons beheergebied is agrarisch
in gebruik.
- Bovenwettelijk maatregelen
verplichten.
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en komen
daarmee EU afspraken na.
- Beperkte voorbeeldfunctie.
- Risico is dat we de maatregelen niet
tijdig halen, we spannen ons in dat
risico te beperken en accepteren het
eventuele restrisico.
- We voeren de inspanningen sectoraler
uit en bereiken daardoor minder
synergie met andere opgaven. Gevolg
is dat we vaker in hetzelfde gebied
overlast kunnen veroorzaken doordat
we opgaven niet combineren.
- We komen EU afspraken na.
- Geen voorbeeldfunctie.
- Gelijk aan huidige inspanning en
aanvullend zetten we in op
optimalisatie WOM.
- We leveren extra inspanningen voor
maximaler doelbereik.
- We komen EU afspraken na.
- Voorbeeldfunctie.
- Afweging: wat doen wij zelf en wat
vragen wij van de grondgebruikers?
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau i.i.g. tot 2030
- Relatie met landelijke visie
weenweidegebieden
- Huidige functies worden bediend
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Maatregelen, rol, houding en gedrag

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig
Range: 0 tot 0,5 mln.

-

Meer kennis ontwikkelen en delen
Meer rol en regie
Meer voorlichten en adviseren
Meer handhaven
Meer duurzaam gebruik actief stimuleren

-

Fors meer kennis ontwikkelen en delen
Fors meer voorlichten en adviseren
Fors meer handhaven
Fors meer regie nemen op duurzaam
gebruik en verplichten.

Duiding: meetinspanningen in lijn
brengen met landelijk
gemiddelde. Financiering deels
door DAW.
Range: 0,5 tot 2,0 mln.

- Maatregelen indien mogelijk integraal met
andere opgaven uitvoeren.
- Ontwikkelingen volgen.
- Meekoppelkansen zoeken.

- Maatregelen (sectoraal) uitvoeren.

- Gelijk aan huidige inspanning.
- Optimalisatie WOM-programma (is reeds in
gang gezet).
- Meer kennis ontwikkelen, voorlichten en
adviseren.
- Meer duurzaam gebruik stimuleren.
- Meer integrale planvorming stimuleren en
meekoppelkansen zoeken.
- Adviseren grondgebruikers.
- Voorbereiden en uitvoeren
inrichtingsmaatregelen.
- Maatregelen d.m.v. inzet van flexibel
peilbeheer.

Duiding: vanuit regierol
samenwerking in gebiedsgerichte
projecten en op onderdelen
financieren.

Range : 0 mln

De kostenontwikkeling m.b.t. het
ambitieniveau KRW zijn niet in
deze verkenningen opgenomen
Informatie komt later in 2020
beschikbaar. Er wordt vooralsnog
uitgegaan van uitvoering van het
KRW maatregelenpakket conform
de begroting 2020 en MJB. In het
algemeen kun je wel stellen dat
een sectorale aanpak t.a.v.
investeringen goedkoper en
sneller zal zijn dan een integrale
aanpak. Voor beheer hoeft dit
niet ook het geval te zijn.

Range: 0 mln.

Onderwerp

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Diversiteit
ruimtegebruik
landelijk gebied
neemt toe.

+
VR
-

-

VR

Watersysteem

+

6. Grondwaterbeheer
(ambitie t.a.v. rol
en positie)
Relatie met uitvoeren
ZON-programma

- Daling
grondwatervoorraa
d door
klimaatverandering.
- Grotere vraag naar
(grond)water.
- Droge zomers vragen
ander handelingsperspectief van de
waterschappen.
- Kwaliteit grondwater
staat onder druk.

Nb de toestand

Peil volgt functie. Daar waar afgesproken
nemen wij technische maatregelen om
maaiveldaling zo veel mogelijk te
remmen, zonder aanpassing van
grondgebruik.

Daar waar mogelijk maaivelddaling
remmen en uiteindelijk stoppen voor
2050 door hogere waterpeilen en
aansturen op aanpassen functies.

Voortzetten huidige werkwijze en
rolverdeling.

-

Voortzetten huidige werkwijze en
rolverdeling.

+

- Behoefte aan doelen
en kaders voor
overige wateren
(belofte in vigerend
WBP).

Peil volgt functie. Geen aanvullende
maatregelen om maaivelddaling te
vertragen.

H

VR

7. Ambitie overige
wateren (niet KRW
waterlichamen)

Ambitieniveaus

H=
VR

We willen meer invloed hebben op het
grondwaterbeheer (vergunningverlening,
regulering onttrekkingen).

Meer zeggenschap over
grondwatervoorraad en
grondwaterkwaliteit.

Onze focus ligt op het uitvoeren van
maatregelen in de KRW waterlichamen.
Voor de overige wateren nemen we ad
hoc maatregelen waar signalen uit de
omgeving daartoe aanleiding geven.

Bestuurlijke aandachtspunten

Maatregelen, rol, houding en gedrag

- We leveren minder inspanningen en
hebben daarmee veel minder
doelbereik t.a.v. vertraging
maaivelddaling
- Relatie met landelijke visie
weenweidegebieden
- Op termijn functiewijziging wellicht
noodzakelijk

- Ad-hoc advies aan grondgebruiker.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig
Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: meer investeren in
behoud functionaliteit gemalen.

Range: 0 mln.

- In overleg met provincie, gemeenten en
de sector pro-actief aansturen op
grondgebruik/functie aanpassen.
- Wij gaan er van uit dat wij geen rol
hebben bij schadeloosstelling bij
functieverandering.
- Sturen op ander beleid rijk en provincies
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau en minder
doelbereik is acceptabel.
- Wettelijke taken uitvoeren.
- Gelijk aan huidig.
- We leveren extra inspanningen voor
meer doelbereik.
- Provincie heeft de regierol dat is een
gegeven.
- We gaan verkennen hoe we meer
invloed kunnen hebben.
- Breder handelingsperspectief op
grondwatervoorraad en –beheer en
bestrijden droogte.

- We leveren meer dan extra inspanning
voor maximalisatie doelbereik.
- Maximaal handelingsperspectief op
grondwatervoorraad en –beheer en
bestrijden droogte.
- We handhaven het huidige
inspanningsniveau.
- Geen doelen voor overige wateren.
- Pragmatisch prevaleert boven
ideologisch bij deze afweging.
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Range: -0,5 tot 0 mln.
- Actief adviseren grondgebruikers.
- Meer gesprekspartner provincie en rijk.
- Meer beïnvloeden beleid en planvorming
derden.

Duiding: minder investeren in
behoud functionaliteit gemalen
indien functies zodanig worden
gewijzigd dat maaivelddaling niet
meer optreedt.

- Grondwaterbeheer afstemmen met
provincies.
- Voorlichten en adviseren.

Range: 0 mln.

- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

- Actievere rol richting provincies (die regie
op het grondwaterbeheer hebben) en
gemeenten met het doel meer invloed te
hebben op grondwaterbeheer.
- Meer afstemmen gezamenlijke aanpak Rijn
Oost en nieuw handelingsperspectief
nodig.
- Meer voorlichten en adviseren.

Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: kosten voor onderzoek
en meetgegevens.

Range: 0,5 tot 2 mln.
- We nemen de regie op grondwaterbeheer.
- Fors meer afstemmen gezamenlijke aanpak
Rijn Oost en nieuw handelingsperspectief nodig.
- Fors meer voorlichten en adviseren.
- Informeren en voorlichten
- In 2025 gaan we onderzoek opstarten of
KRW doelbereik dichterbij komt als we
doelen gaan stellen voor overige
wateren.

Duiding: kosten voor onderzoek
en meetgegevens, alsmede meer
vergunningverlening en
afhandeling van vragen.

Range: 0 mln.

Onderwerp

Watersysteem

overige wateren is
thans niet goed in
beeld

1. Waterkwaliteit /
nutriënten

- NB Overige wateren,
niet zijnde KRW
maken 80% uit van
ons
oppervlaktewater.

- Toename milieudruk
en emissies door
groei bevolking en
economische
bedrijvigheid.
- Technologie en
innovaties in
zuiveringstechnieken.

Waterketen

Dit onderwerp heeft
relatie met de KRW
immers effluent
RWZI’s is mede
bepalend voor
doelbereik KRW.

Aanleiding en
ontwikkelingen

+
VR
-

Ambitieniveaus

Bestuurlijke aandachtspunten

Onze focus ligt op het uitvoeren van
maatregelen in de KRW waterlichamen.

- Het risico bestaat dat er alsnog
maatregelen in overige wateren
nodig zijn om KRW doelen te
bereiken.

M

Wij gaan beleid opstellen voor fysischchemische richtwaarden in overige
wateren dat dient als toetsingskader voor
vergunningverlening.

- We stellen beleid en doelen op voor
overige wateren.
- We leveren extra inspanningen voor de
doelen die we gaan nastreven.
- Voldoen aan maatschappelijke
behoefte.

+

Wij gaan beleid opstellen voor fysischchemische richtwaarden én ecologische
doelen voor overige wateren. Deze
dienen o.a. als toetsingskader voor
vergunningverlening.

- We leveren meer dan extra inspanning
voor meer dan maximaal doelbereik
- Meer voldoen aan maatschappelijke
behoefte.

H

We nemen maatregelen op de RWZI’s om
toename van emissies te beperken.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau.
- Voorbeeldfunctie richting bedrijven.
- Maatwerk per gebied.

-

We nemen beperkte maatregelen op de
RWZI’s om toename van emissies te
beperken.

- We leveren minder inspanningen en
hebben daarmee minder doelbereik.
- Beperkte voorbeeldfunctie richting
bedrijven.
- Maatwerk per gebied.

-

Maatregelen, rol, houding en gedrag

- Geen maatregelen
- Pro-actief.
- Trekkersrol gebiedsproces en opstellen
beleid.
- Richting provincies aangeven dat doelen
worden opgenomen in de
omgevingsvisies.
- Actief informeren en voorlichten.
- Meer pro-actief.
- Meer trekkersrol vervullen in gebiedsproces
en opstellen beleid.
- Meer richting provincies sturen op dat
doelen worden opgenomen in de
omgevingsvisies.
- Actiever informeren en voorlichten.
- Bijdrage aan ontwikkeling technologie.
- Voorbeeldfunctie.
- Burgers en bedrijven informeren en
adviseren.
- Maatregelen uitvoeren in eigen beheer.
- Burgers en bedrijven informeren en
adviseren.
- Maatregelen uitvoeren in eigen beheer.

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig
Range: 0 mln.

Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: kosten voor onderzoek
en meetgegevens.

Range: 0,5 tot 2,0 mln.
Duiding: kosten voor onderzoek
en meetgegevens.

Range: 0 mln.

Range: -0,5 tot 0 mln.
Duiding: beperkte
herinvesteringen.
Range: 0 tot 0,5 mln.

We nemen specifieke maatregelen op de
RWZI’s om toename van emissies te
beperken.

- Gelijk aan huidige inspanning met
aanvullend meer inzet chemicaliën en
dus meer kosten (inschatting 300.000
euro per jaar).

- Gelijk aan huidige inspanning met
aanvullend meer inzet chemicaliën bij
rwzi’s die op kwetsbaar water lozen
(Heino, Beilen en Raalte).

+

We nemen forse maatregelen op de
RWZI’s om toename van emissies te
beperken.

- We leveren extra inspanningen voor een
groter dan nu voor KRW vereist
doelbereik.
- Grotere voorbeeldfunctie waterschap
richting bedrijven.
- Meer maatwerk per gebied.

- Bijdrage aan ontwikkeling technologie
- Voorbeeldfunctie.
- Burgers en bedrijven informeren en
adviseren.
- Maatregelen uitvoeren in eigen beheer.

H

We helpen gemeenten jaarlijks om 0,5 %
verhard oppervlak af te koppelen.

- Relatie, samenwerking en
klanttevredenheid gemeenten.

- Samenwerking.
- Bijdrage leveren aan optimaliseren
waterketen.

Range: 0 mln.

-

We helpen gemeenten jaarlijks om 0,5 %
verhard oppervlak af te koppelen.
We werken actief samen met de
gemeenten om regenwater af te
koppelen van het riool. We helpen
gemeenten jaarlijks om 1 % verhard
oppervlak af te koppelen.

- Gelijk aan huidige inspanning.

- Gelijk aan huidige inspanning.

Range: 0 mln.

- Meer investeren in de relatie,
samenwerking en klanttevredenheid
gemeenten.
- We kiezen vooral waar dit synergie
oplevert met klimaatadaptatie.

- Meer samenwerking.
- Meer bijdrage leveren aan optimaliseren
waterketen en klimaatadaptatie in
stedelijk gebied.

Range: 0 tot 0,5 mln.

VR

2. Samenwerking met
gemeenten t.a.v.
afkoppelen
regenwater
Dit onderwerp heeft
relatie met het
verbeteren van het
rendement van RWZI’s.

- Toename milieudruk
door groei
bevolking en
economische
bedrijvigheid.
- Ketenbenadering:
meer samenwerking
in de waterketen.

VR
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(300.000 euro per jaar)
Duiding: extra kosten voor
chemicaliënverbruik.

Range: 0,5 tot 2 mln.

Duiding: bijdragen aan
gemeenten voor afkoppelen.

Onderwerp

Aanleiding en
ontwikkelingen

+
VR
+

Waterketen

3. Samenwerking met
grote lozers
versterken

- Toename milieudruk
en emissies door
groei bevolking en
economische
bedrijvigheid
- Meer ketendenken,
kans bestaat dat
grote lozers zelf
gaan zuiveren en
afhaken. Het gevolg
minder zuiveringsrendement en
minder inkomsten.

H

-

VR

+
4. Energiebesparing
op RWZI’s
In relatie tot
klimaatneutraal M&O1 draagt deze ambitie
bij aan het nakomen
aan
klimaatakkoordafsprak
en

- Toenemende
afhankelijkheid van
energie
- Bewustwording over
problematiek
uitstoot
broeikasgassen
neemt toe
- Snelle technologische
ontwikkelingen en
nieuwe
toepassingen
- Impact nieuwe
energiebronnen
voor het gebruik van
de ruimte
- Draagvlak voor nieuwe
energiebronnen
wisselend

H

-

VR

+

Ambitieniveaus
We werken proactief samen met de
gemeenten om regenwater af te
koppelen van het riool. We helpen
gemeenten jaarlijks om 2 % verhard
oppervlak af te koppelen.
Op synergie met grote lozers (bedrijven)
is geen doel geformuleerd. We besluiten
momenteel situationeel op basis van een
concreet voorstel.
Op synergie met grote lozers (bedrijven)
is geen doel geformuleerd. We besluiten
momenteel situationeel op basis van een
concreet voorstel.

Samenwerking met grote lozers
versterken.

De + variant komt overeen met de VR
variant.

T.o.v. 2020, is in 2025, 10%
energiebesparing gerealiseerd in onze
RWZI’s.

T.o.v. 2020, is in 2030, 10%
energiebesparing gerealiseerd in onze
RWZI’s.

Bestuurlijke aandachtspunten

Maatregelen, rol, houding en gedrag

Range: 0,5 tot 2 mln.

- Fors meer investeren in relatie,
samenwerking en klanttevredenheid
gemeenten.
- We doen dit vooral waar synergie
optreedt met klimaatadaptatie.

- Fors meer samenwerking.
- Fors meer bijdrage leveren aan
optimaliseren waterketen en
klimaatadaptatie.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau
- Klantrelatie vermindert

- Wij nemen concrete voorstellen van grote
lozers reactief in behandeling

- Gelijk aan huidig.

- Uitkomsten samenwerking onzeker.
- Klantrelatie verbetert .

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

- Gelijk aan huidig.

- Wij nemen meer het initiatief voor
gesprekken richting grote lozers
- We werken samen met bedrijven en
kennisinstellingen aan innovaties in de
waterketen
- Gezamenlijk verkennen opties voor
zuiveren, uitwisseling warmte/biogas.

Duiding: substantieel hogere
bijdragen aan rioolinrichting
gemeente (afkoppelen i.p.v.
onderhouden).
Range: 0 mln.

Range: 0 mln.

Range: 0 tot 0,5 mln.
Duiding: meer personele kosten.

- Gelijk aan VR.

- Gelijk aan VR.

De bestuurlijke voorkeur (VR) is
de max variant.

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau gericht op ons
vigerende doel.
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Terugverdientijden van de
investeringen.

- Innovaties en nieuwe technieken
ontwikkelen in samenwerking met
bedrijven en kennisinstellingen.
- Aanpassingen in RWZI’s.

Range: 0 mln.

- We vertragen de realisatie van ons
vigerende energiebesparingsdoel.
- Afname voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.
- Latere terugverdiening van de
investeringen.

- Innovaties en nieuwe technieken volgen in
samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen.
- Meer tijd voor aanpassingen in RWZI’s.

T.o.v. 2020, is in 2025, 10%
energiebesparing gerealiseerd in onze
RWZI’s.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

T.o.v. 2020, is in 2025, 20%
energiebesparing gerealiseerd in onze
RWZI’s.

- We leveren extra inspanningen voor
maximaal doelbereik
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap
- Nakomen klimaatafspraken
- Snellere terugverdiening van de
investeringen

- Meer innovaties en nieuwe technieken
ontwikkelen in samenwerking met
bedrijven en kennisinstellingen
- Meer aanpassingen in RWZI’s en sneller
tempo van realisatie
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Range: -0,5 tot 0 mln.
Duiding: stoppen samenwerking
in energie en grondstoffen
fabriek.

Range: 0 mln.
Range: 2 tot 5 mln.
Duiding: investeren in
biogasproductie met nieuwe
technologie en investeringen in
energiebesparing in proces buiten
vervanging om.

Onderwerp
5. Grondstoffen uit
afvalwater (als
onderdeel van
circulair)

Aanleiding en
ontwikkelingen
- Afhankelijkheid
grondstoffen blijft
toenemen.
- Grondstoffen zijn niet
onbeperkt
beschikbaar.
- Maatschappelijke druk
duurzaamheid.

+
VR
-

H

Waterketen

-

VR

+

Ambitieniveaus
Geen extra inzet op (handhaven wat we
nu al doen):
- beperken gebruik hulpstoffen in
RWZI’s
- terugwinnen grondstoffen uit
afvalwater
- hergebruik materialen en
grondstoffen
Geen extra inzet op (handhaven wat we
nu al doen):
- beperken gebruik hulpstoffen in
RWZI’s
- terugwinnen grondstoffen uit
afvalwater
- hergebruik materialen en
grondstoffen
We blijven participeren in de landelijk
Energie- en Grondstoffenfabriek en in
diverse STOWA-onderzoeken. We
beperken het gebruik hulpstoffen bij de
rwzi’s.
Fors extra inzet op:
- beperken gebruik hulpstoffen in
RWZI’s.
- terugwinnen grondstoffen uit
afvalwater.
- hergebruik materialen en
grondstoffen.

Bestuurlijke aandachtspunten

- We handhaven het huidige
inspanningsniveau.
- Beperkte voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.

Maatregelen, rol, houding en gedrag

Kosten * / ** ten opzichte
van huidig

- Zeer beperkte aanpassingen in RWZI’s

Range: 0 mln.

- Gelijk aan huidig.

- Gelijk aan huidig.

Range: 0 mln.

- We intensiveren het huidige
inspanningsniveau en versterken onze
voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.

- We voorzien vooralsnog geen full scale
toepassingen op rwzi’s. Beperkte
aanpassingen aan de rwzi’s. We volgen
de landelijke ontwikkelingen en spelen
proactief in op nieuwe mogelijkheden.

- We leveren fors meer inspanning voor
een groter doelbereik t.a.v.
circulariteit.
- Voorbeeldfunctie wat betreft
duurzaamheid vanuit het waterschap.

- Fors meer samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen om kennis te
ontwikkelen en duurzaam te werken in
de keten.
- Maatregelen door forse aanpassingen op
RWZI’s.

Range: 0 – 0,5 mln.
Duiding: vooralsnog beperkte
aanpassingen voorzien.

Range: 5 tot 10 mln.
Duiding: investeren in grondstof
terugwinning en vergroten van
circulair materiaalgebruik.

H = huidig inspanningsniveau
VR= voorstel bestuurlijke richting ambitieniveau
M = middelste ambitieniveau indien VR hoger of lager is gekozen dan de voorlopige richting uit de Deltabijeenkomsten
* De getoonde kostenontwikkeling beschrijft (indicatief) de financiële gevolgen van keuzes in het boekjaar 2030. Daarbij wordt (de extrapolatie van) de huidige situatie als referentie gehanteerd. De gepresenteerde informatie toont zodoende
verschillen in financiële ontwikkeling. Bij het beschrijven van de getoonde financiële ontwikkelingen zijn geen exacte waardes getoond, maar ordegroottes waarbinnen het financieel perspectief zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. De gehanteerde
ordegroottes zijn:
Ordegrootte jaarlijkse extra exploitatielast in
2030
-2,0 mln. tot -0,5 mln.
-0,5 mln. tot 0,0 mln.
0 mln.
0 mln. tot 0,5 mln.
0,5 mln. tot 2,0 mln.
2,0 mln. tot 5,0 mln.
5,0 mln. tot 10,0 mln.
>10,0 mln.

Kleur

** De gemiddeld verwachte aanvullende lastenontwikkeling als gevolg van alternatieven – zoals gepresenteerd in de kolom “kosten” kent een aanzienlijke bandbreedte. De ambities zijn “quick and dirty” vertaald naar inspanningen met
bijbehorende kosten. Zodoende kent de gepresenteerde lastenontwikkeling een onzekerheidsmarge van 50% tot 70%. Bij het ramen van meerkosten in 2030 is rekening gehouden met indexatie a nominaal 2% per jaar. Ook zijn verwachte
meerkosten verhoogd met 20% als gevolg van overheadstijging.
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