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ONDERWERP
Ontwerp Watervisie
VOORSTEL
Vaststellen van de Ontwerp Watervisie (inclusief bijlagen).
SAMENVATTING
De Ontwerp 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 het waterschap zich als samenwerkingspartner wil positioneren in relatie tot de wettelijke
taken en aanvullende ambities met als horizon 2030.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
In het Coalitieakkoord 2019-2023 is aangekondigd dat de coalitie u in 2020 een ontwerp Watervisie
voorlegt:
“Als nieuwe coalitie presenteren we in 2020 een ontwerp-watervisie aan het algemeen bestuur, waarin
we in samenhang ingaan op onze wettelijke taken, de ontwikkelingen en de keuzes die we maken. De
watervisie bespreekt ook een aantal kernvragen, zoals waar staat het waterschap voor, waar willen
we naartoe en hoe verbinden we ons met onze huidige en toekomstige partners en de inwoners van
ons gebied. Want dat is essentieel: we moeten nieuwe vraagstukken samen te lijf gaan en integraal
aanpakken.”
In het achtergronddocument (‘Logboek’, bijlage 2) is het proces beschreven hoe de Ontwerp
Watervisie tot stand is gekomen en welke uitgangspunten hierbij zijn gehanteerd. Hierin is als bijlage
een tabel (status werkdocument) opgenomen waarin per onderwerp is aangegeven welke
ambitieniveaus zijn overwogen, wat bestuurlijke aandachtspunten daarbij zijn en wat het voorstel voor
de voorkeursrichting is in de Ontwerp Watervisie. In de Ontwerp Watervisie is een afgewogen
ambitieniveau beschreven door het geheel van voorkeursrichtingen in samenhang te beschouwen,
mede in relatie tot de lastenontwikkeling (zie onder FINANCIËN). De uitdaging is om hier vanuit dat
samenhangende blikveld naar te kijken.
In onze brief van 5 mei 2020 zijn we ingegaan op de reacties, op uw vragen en hoe we de
behandeling op 26 mei en het vervolgproces voor ons zien.
OMGEVING EN PARTNERS
In het visieontwikkelingstraject hebben we op 5 november 2019 met partners en stakeholders
gesproken over de impact van trends en ontwikkelingen en onze wederzijdse rolopvatting. Hetgeen zij
ons hebben meegegeven is vastgelegd in de Notitie trends en ontwikkelingen (bijlage 4). Deze
bevindingen zijn meegenomen en afgewogen in hetgeen wordt nagestreefd in de Ontwerp Watervisie.
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Nadat u de Ontwerp Watervisie heeft vastgesteld starten we daarover een consultatietraject met onze
partners en stakeholders gedurende 6 weken. Tijdens deze periode worden digitale informatiebijeenkomsten voor partners en stakeholders georganiseerd.
FINANCIËN
De financiële doorkijk (bijlage 3) geeft op hoofdlijnen aan wat het ambitieniveau in de Ontwerp
watervisie financieel betekent voor de lastenontwikkeling van het waterschap. De gemiddelde
lastenontwikkeling kent in het voorkeursambitieniveau een stijging van 4,3% per jaar. De referentie
(continueren huidig inspanningsniveau) kent daarentegen al een gemiddelde stijging van 3,4 % per
jaar.
RISICO’S
Er zijn verschillende risico’s denkbaar vanuit de invalshoeken financieel, imago, juridisch, bestuurlijk,
etc. die betrekking hebben op de aanleidingen voor de visie en de verwachtingen die daaromtrent
kunnen leven. Centraal staan de doelen en het beoogd resultaat die we met deze Watervisie
nastreven (zie TOELICHTING). In het proces van de totstandkoming van de visie is de benodigde
informatie verzameld en gestructureerd aangeboden (zie ook bijlage 2) zodat u in staat wordt gesteld
op basis daarvan een bestuurlijk afgewogen besluit te nemen. Het is van belang om op 26 mei tot een
gezamenlijk besluit te komen over de Ontwerp Watervisie zodat daarmee de doorvertaling in de
voorbereiding van de begroting 2021 en Waterbeheerprogramma kan starten.
TOELICHTING
De aanleiding tot het opstellen van een watervisie voor WDOD is drieledig:
 Vanuit de omgevingswet: samen met de andere overheden meer integraal aan complexe
vraagstukken werken. NB: het opstellen van een visie is voor waterschappen niet verplicht.
 Aanbevelingen uit het fusierapport : “wees uitgesproken in de bestuurlijke taakopvatting omdat
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak en een brede
taakopvatting” en: “werk met andere overheden meer vanuit verbinding dan vanuit positie
samen, waarbij bestuurlijk en ambtelijk handelen op één lijn zitten”.
 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.
Doelen van de watervisie zijn:
 Er is in- en extern duidelijkheid over hoe we onze wettelijke taken en ambities koppelen aan
de bredere maatschappelijke ontwikkelingen: ‘hoe’ we onze wettelijke taken uit willen voeren
en welke ambities we daar aanvullend op hebben.
 Het waterbelang met de goede aandacht en richting wordt meegenomen in omgevingsvisies
en ruimtelijke plannen van collega overheden.
 Dat de Watervisie op strategisch niveau het kader is voor de doorvertaling in doelsturing ten
behoeve van het waterbeheerprogramma, de (meerjaren)begroting, programma- en
afdelingsplannen.
Beoogd resultaat van de watervisie:
 De watervisie is een koersbepalend document. Het beschrijft de strategische keuzes van het
waterschap voor de wettelijke taken en ambities in relatie tot de bredere maatschappelijke
ontwikkelingen. Hierbij wordt duidelijk welke positie het waterschap kiest voor de verschillende
onderwerpen binnen het maatschappelijk speelveld.
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Op 8 oktober 2019 zijn we in een Deltabijeenkomst met u de visieontwikkeling gestart, de zgn.
‘Expeditie Watervisie’. Allereerst zijn, met een doorkijk naar 2050, trends en ontwikkelingen (bijlage 4)
verkend die impact hebben op onze taken. Vervolgens hebben we daarover op 5 november 2019 de
meningen van onze samenwerkingspartners en stakeholders opgehaald in de Werkconferentie op
Landgoed Overcinge te Havelte. In de Deltabijeenkomsten van 10 december en 21 januari jl. zijn
opiniërend de voorlopige ambities verkend op verschillende onderwerpen waar we vanuit de trends en
ontwikkelingen flinke impact verwachten. Op 7 april hebben de DB-leden de ambities toegelicht en
heeft u vragen kunnen stellen en vervolgens hebben merendeel van de fracties schriftelijk hun
reacties ingebracht. Wij hebben goed naar u, onze partners en stakeholders geluisterd en onze
afweging vervat in een voorkeurambitieniveau voor de Watervisie. De uitwerking daarvan vindt u in de
bijlagen.
BIJLAGEN
1. Ontwerp Watervisie
2. Achtergronddocument “Logboek van de expeditie”
3. Financiële doorkijk Watervisie
4. Notitie Trends en Ontwikkelingen
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