Bijlage 2. Nieuwe maatregelen in het Ontwerp WBP WDODelta 2022-2027
Nieuwe maatregelen in het WBP 2022-2027
Nr.

Operationeel doel

Maatregelen (nieuw in het WBP)

1

A1.
De infrastructuur voldoet aan de kaders van
GGOR
A1.
De infrastructuur voldoet aan de kaders van
GGOR
B1.
De infrastructuur voldoet aan de kaders van
NBW
B1.
De infrastructuur voldoet aan de kaders van
NBW
C2.
Het (peil)beheer is gericht op maximale
waterbeschikbaarheid bij (dreigende) watertekort
situaties
D1.
Het effluent voldoet aan de lozingseisen van de
betreffende RWZI
D2.
De KRW waterlichamen en de waardevolle
kleine wateren voldoen aan de vastgestelde
KRW /WKW doelstellingen
E1.
Juiste balans tussen de belastbaarheid en
belasting van de waterketen
E1.
Juiste balans tussen de belastbaarheid en
belasting van de waterketen
E2.
De infrastructuur van de waterketen is robuust
en toekomstgericht
E2.
De infrastructuur van de waterketen is robuust
en toekomstgericht
F1.
De primaire keringen voldoen aan de wettelijke
norm
F2.
De regionale keringen voldoen aan de
provinciale norm
G1.
Wij stimuleren met onze kennis gevolg
beperkend ruimtegebruik

A1.3 Invulling geven aan kaders strategisch
assetmanagementplan watersysteem (2022)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

J3.
WDODelta wint waar mogelijk meer grondstoffen
uit afvalwater en regelt de afzet ervan
O1.
Onze partners waarderen ons als een

Blz.
WBP
23

A1.4 Uitvoering geven aan assetmanagement-plannen
(incl. beheer- en onderhoudsplannen) en gebied
specifieke plannen.
B1.3 Wij realiseren de NBW-opgave tijdig (t/m 2027)
middels het uitvoeringsprogramma Water-Op-Maat.

23

B1.4 Op orde brengen van de overige keringen (2027)

28

C2.2 Optimaliseren peilbeheer, met als insteek om de
bandbreedte waarbinnen we kunnen handelen te
verruimen. (2022)

32

D1.1 Uitvoering geven aan assetmanagement-plannen
en de sturingsfilosofie rwzi’s (doorlopend)

34

D2.1 Wij voeren KRW-maatregelen volgens planning uit
middels het uitvoeringsprogramma Water-Op-Maat (o.a.
waardevolle kleine wateren) en het aanpassen van het
beheer (2027)
E1.4 Beleid opstellen in samenwerking met gemeente
met betrekking tot afvalwater inzameling en behandeling
buitengebied (2027)
E1.5 Beleid opstellen voor hemelwater afvoer (2024)

35

E2.1 Invulling geven aan kaders strategisch
assetmanagementplan waterketen (2027)

39

E2.2 Realisatie sliblijn Echten volgens variant Echten
groen gas+ en circulair (2024)

39

F1.13 Invulling geven aan kaders strategisch
assetmanagementplan waterveiligheid (2022)

45

F2.2 Verkennen van (integrale) strategieën om te komen
tot de vereisten bescherming (bijvoorbeeld verkenning
Vecht en watersysteem Salland) (2022-2027)
G1.2
Verkennen hoe we meerlaagsveiligheid (en de
communicatie hierover) kunnen inzetten in relatie tot
komende dijkversterkingen (2025)
J3.1
Pilot cellulose terugwinnen RWZI Dalfsen 2022

45

O1.1 Focus aanbrengen voor de onderwerpen waar wij
ons op willen ontwikkelen als kennisautoriteit en

55

28

39

39

46

51
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kennisautoriteit op onze primaire taken
Q1.
Wij voeren onze taken uit in een goede balans
tussen kosten, prestaties risico’s
Q1.
Wij voeren onze taken uit in een goede balans
tussen kosten, prestaties risico’s

kennispartner (2023)
Q1.1 Begin 2022 doorstart implementeren Strategisch
Assetmanagement Plan (o.a. met afwegingsmethodiek
en uniform format voor AMP, uniforme werkwijze
assetinformatie)
Q1.2 Begin 2022 ontwikkelen plan van aanpak tweede
fase implementeren assetmanagement

57

57

