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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. de kadernotitie stedelijk water vast te stellen als richtinggevend kader voor onze rol in
stedelijk gebied (bijlage 1)

SAMENVATTING
De kadernotitie stedelijk water is een vertaling van onze bestuurlijke taakopvatting in het stedelijke gebied
voortkomend uit de watervisie en gebaseerd op onze wettelijke taken. De kadernotitie omschrijft onze
doelen voor stedelijk water die zijn afgeleid uit het vastgestelde waterbeheerprogramma 2022-2027 en
beschrijft met welke instrumenten wij deze doelen willen bereiken.
- Met de vaststelling van de kaders door het AB geven wij aan de gemeenten in ons
werkgebied meer duiding aan onze rol en doelstellingen op het gebied van stedelijk water
voor een zevental thema’s (paragraaf 3.1 t/m 3.7 van de kadernotitie) gebaseerd op de
watervisie, onze wettelijke taken en de doelen uit het waterbeheerprogramma 2022-2027.
Om invulling te geven aan de kaders op tactisch en operationeel niveau wordt op dit moment een
uitwerkingsnotitie stedelijk water opgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelt de uitwerkingsnotitie stedelijk water
vast, na vaststelling van de kaders door het Algemeen Bestuur.
Met de vaststelling van de kadernotitie en de uitwerkingsnotitie wordt de Nota Water Raakt uit 2015
vervangen.
BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Met de kadernotitie hebben de gemeenten een integraal beeld van onze rol en taakopvatting in
stedelijk gebied gebaseerd op de watervisie en de waterwet. Er is een compleet beeld van onze
doelstellingen die zijn afgeleid van de operationele doelstellingen uit het waterbeheerprogramma
2022-2027.
KADER
De kadernotitie is gebaseerd op de volgende documenten:
- Waterwet
- Watervisie ‘Meer dan Water’ (Besluit AB 8 september 2020)
- Waterbeheerprogramma 2022-2027 (AB 30 november 2021)
- Omvang waterschapszorg waterschap Drents Overijsselse Delta (Besluit AB 31 oktober
2017).
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Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water (Besluit AB 29 januari 2019).

ARGUMENTEN
Vaststelling van deze kaders biedt (1) een integraal beeld van onze rol en taakopvatting in het
stedelijke gebied en (2) biedt duidelijkheid richting gemeenten welke doelstellingen wij hebben in het
stedelijk gebied en (3) biedt de mogelijkheid voor een tactische en operationele doorvertaling van de
samenwerking met gemeenten door middel van een uitwerkingsnotitie.
Alternatief is geen vaststelling van de kaders. In dat geval ontbreekt het integrale beeld van onze rol
en taakopvatting gebaseerd op het meest actuele beleid van het waterschap. Gemeenten weten niet
goed wat van ons is te verwachten. We kunnen dan ook geen tactische en operationele doorvertaling
maken van deze kaders waardoor de samenwerking met gemeenten niet optimaal verloopt.
FINANCIËN
geen
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
geen
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
geen
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
De gemeenten zijn actief betrokken bij het opstellen van de watervisie en hebben in de
inspraakprocedure van het waterbeheerprogramma kunnen reageren op de operationele doelen van
het waterschap. De kadernotitie is een vertaling van deze twee documenten en onze taak conform de
waterwet. We betrekken de gemeenten bij de uitwerking van de kaders in de uitwerkingsnotitie
stedelijk water.
COMMUNICATIE
De kadernotitie en onderliggende uitwerkingsnotitie worden na vaststelling gecommuniceerd met de
gemeenten.
VERVOLG / UITVOERING
Om invulling te geven aan de kaders op tactisch en operationeel niveau wordt op dit moment een
uitwerkingsnotitie stedelijk water opgesteld. Het Dagelijkse Bestuur stelt de uitwerkingsnotitie stedelijk
water vast, na vaststelling van de kaders door het Algemeen Bestuur.
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