
Geacht bestuur, 

Op 26 mei 2020 is de behandeling van de Ontwerp Watervisie geagendeerd. Via bijna alle fracties 
hebben we inmiddels schriftelijke reacties ontvangen op de Ontwerp Watervisie. Dit verzoek hebben 
we uitgezet voor het geval een fysieke behandeling niet mogelijk zou zijn. Nu inmiddels duidelijk is 
geworden dat het fysiek vergaderen en daarmee besluitvorming doorgang kan vinden op 26 mei 2020, 
gaan we er vanuit dat opmerkingen of standpunten tijdens die vergadering worden ingebracht. 

Schriftelijke reacties op de Ontwerp Watervisie
Op 14 april 2020 zijn de ingebrachte fractiereacties via iBabs gedeeld met alle AB-leden. Over het 
geheel genomen is het beeld dat u redelijk positief bent over de Ontwerp Watervisie als 
koersdocument. In de binnengekomen reacties op de Ontwerp watervisie leggen vele van u een 
relatie met de coronacrisis, de economische gevolgen en wat dit betekent voor onze ambities en de 
koers van het waterschap. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat, gegeven de coronacrisis, het des 
te meer relevant is een koers uit te zetten. Immers in tijden van crisis getuigt het van leiderschap om 
een visie te hebben. 

De binnengekomen fractiereacties geven naar oordeel van het Dagelijks Bestuur vooralsnog geen 
aanleiding om de Ontwerp Watervisie te wijzigen. Op 26 mei ligt de Ontwerp Watervisie ter bespreking 
voor met een afgewogen pakket aan ambities. Het is de koers voor de komende 10 jaar die 
doorwerking krijgt in het Waterbeheerprogramma, begrotingen en meerjarenbegrotingen. Naar gelang 
omstandigheden er op enig moment om vragen kan de koers in de begrotingsbehandelingen worden 
aangepast.

Vragen en antwoorden
Velen van u hebben de schriftelijke reactieronde aangegrepen om ook vragen te stellen over de 
Ontwerp Watervisie. Het overzicht van ingebrachte vragen en de antwoorden hierop treft u aan in de 
bijlage bij deze brief.

Vervolgproces/procedure
Inmiddels heeft de beoogde planning van de Ontwerp Watervisie als gevolg van de 
coronamaatregelen vertraging opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de doorwerking en uitwerking in het 
Waterbeheerprogramma en de begroting 2021. Om te voorkomen dat de vertraging dusdanig oploopt 
dat we een jaar verliezen zien we het vervolgproces als volgt voor ons:
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1. Eventuele amendementen en moties die op 26 mei worden aangenomen kunnen leiden tot 
aanpassing van de Ontwerp Watervisie voordat deze de externe consultatie in gaat.

2. De schriftelijke consultatie is gepland om op 1 juni te starten gedurende een periode van 6 
weken. In deze periode worden samenwerkingspartners en stakeholders in de gelegenheid 
gesteld om deel te nemen aan verduidelijkende (digitale) informatiebijeenkomsten en wanneer 
gewenst nadien formeel schriftelijk te reageren.

3. De definitieve vaststelling van de watervisie is voorzien in de AB-vergadering van 8 september 
2020.

Het zijn bijzondere tijden, waarin wij samen moeten blijven werken aan een goed waterbeheer. Wij 
vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de behandeling 
van de ontwerp watervisie in de AB vergadering van 26 mei 2020. 
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