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Programma Watersysteem

Begroting 2022 Berap 2 
Doel Maatregel Toelichting

A2 - Het (peil)beheer 
voldoet in 
normale omstandigheden 

a) Er worden optimalisatie-ambities 
voor waterbeheer onder normale 
omstandigheden (GGOR) aan het 
algemeen bestuur voorgelegd.

  De testfase van de toetsingsmethodiek wordt binnenkort afgerond. Mede op 
basis daarvan worden ambitievarianten uitgewerkt. Daarnaast wordt op dit 
moment in het kader van het regeerakkoord en water en bodem als leidend 
principe nagedacht over toekomstbestendige redeneerlijnen en 
ontwerpprincipes. Op dit moment werkt het ministerie van I&W aan een 
verdere uitwerking van wat het principe 'water en bodem sturend' in moet 
houden. Dat resultaat willen we graag betrekken bij de ambitievoorstellen. 
Dat kan betekenen dat we de planning voor dit jaar niet gaan halen.

A2 - Het (peil)beheer 
voldoet in 
normale omstandigheden 

b) Er worden afspraken gemaakt met 
de provincie Overijssel over de 
verplichte herzieningstermijn van 
peilbesluiten (mede in relatie tot het 
veenweidetraject).

  In overleg met de provincie Overijssel worden juridische en hydrologische 
consequenties van verschillende keuzes onderzocht. Verwacht wordt dat op
basis van deze analyses, eind dit jaar, nieuwe afspraken gemaakt kunnen 
worden over de tekst in de verordening.

A3 - Het watersysteem en de 
functies zijn in balans

a) Er is een stroomgebiedsvisie voor 
de ‘Sallandse Weteringen’ opgesteld.

  Inmiddels is gestart met het opstellen van een stroomgebiedsvisie voor de 
Sallandse Weteringen. Deze wordt gebaseerd op de watervisie, ons 
waterbeheerprogramma en de uitgangspunten die in ontwikkeling zijn in het 
kader van water en bodem als leidend principe (NOVI). Op dit moment werkt
het ministerie van I&W aan een verdere uitwerking van wat het principe 
'water en bodem sturend' in moet houden. Dat resultaat willen we graag 
betrekken bij de stroomgebiedsvisie. Dat kan betekenen dat we de planning 
voor dit jaar (net) niet gaan halen.

C2 - Het watersysteem en de 
functies zijn in balans

a) Er worden nieuwe afspraken over 
de waterverdeling in Noord Nederland
gemaakt.

  Alle betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen) 
hebben begin februari 2022 de bestuursovereenkomst ondertekend. In de 
bestuursovereenkomst zijn de afspraken over de waterverdeling in de regio 
IJsselmeergebied geactualiseerd. Op basis van deze afspraken is de 
omgevingsverordening van provincie Overijssel inmiddels geactualiseerd.  
Provincie Drenthe volgt in 2023.  

C3 - Het watersysteem en de 
functies zijn tijdens 
droge omstandigheden 
in balans

a) Het Haarvaten Op Peil (HOP)-
programma wordt opgesteld en met 
de uitvoering wordt gestart.

  De bestuursovereenkomst voor het Haarvaten Op Peil programma is in april
2022 door alle betrokken partijen ondertekend. Het uitwerken en uitvoeren 
van het programma is opgestart.
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D3 - Alle wateren voldoen aan de
daar geldende 
waterkwaliteitsdoelstellingen

b) In 2022 zetten we de uitvoering van
het WOM-programma voort en 
realiseren daarmee de doelen voor 
NBW, KRW, ZON en de actualisatie 
van de peilbesluiten.

  Een aantal voorverkenningen is vertraagd als gevolg van niet tijdig 
opleveren van modelberekeningen. Het proces van modelberekeningen is 
kritisch ook voor de nog lopende en startende voorverkenningen. 
Doorlooptijd voor een aantal projecten is kritisch in relatie tot eindtermijn van
2027 voor KRW. Hier is geen marge voor verdere vertraging. We 
verwachten nu nog de beoogde maatregelen/doelen voor 2022 te kunnen 
realiseren. 

Daarnaast zien we richting 2027 een toenemend risico voor beperkte 
realisatie van de KRW-opgave. Dit risico houdt verband met benodigde 
grondpositie voor realisatie van maatregelen. Tijdige grondverwerving ten 
behoeve van KRW-maatregelen blijkt steeds lastiger, ondanks de in gang 
gezette versnelling. Voor de NBW-opgave is dit risico geringer, vanwege 
optie tot normaanpassing wanneer geen of onvoldoende gronden verworven
kunnen worden.

Peilbesluiten zijn deels getemporiseerd, in afwachting van de ontwikkelingen
NPLG/gebiedstafels/veenweidevisie en aanpassing in de verordening. In 
2024 zal hier naar verwachting helderheid over zijn.

ZON is gekoppeld aan de opgaven KRW en NBW. Indien deze tijdig worden
gerealiseerd, dan ZON ook.
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Programma Waterketen

Begroting 2022 Berap 2
Doel Maatregel Toelichting

E1 - Juiste balans tussen de 
belastbaarheid en belasting 
van de waterketen

a) Afvalwater grote bedrijven   De actualisatie van het beleidskader afvalwater bedrijven is gestart. Deze 
zal in Q4 aan het AB worden voorgelegd. 

E1 - Juiste balans tussen de 
belastbaarheid en belasting 
van de waterketen

b) Optimalisatie afvalwater studie 
(OAS) Steenwijk

  Voor 2022 stond de OAS Steenwijk gepland. Helaas lukt het de gemeente 
Steenwijkerland niet om dit jaar de OAS Steenwijk gezamenlijk op te 
pakken. De in 2021 gestarte OAS Deventer loopt vooralsnog conform 
planning en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.

E1 - Juiste balans tussen de 
belastbaarheid en belasting 
van de waterketen

c) Nieuwe regionaal Bestuursakkoord   Op 2 maart 2022 is het “Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022-
2027” van RIVUS ondertekend door 8 gemeenten, provincie Overijssel en 
door WDODelta. De samenwerkingsovereenkomst binnen Fluvius is op 22 
september 2022 ondertekend door 6 gemeenten, provincies Overijssel en 
Drenthe en WDODelta. 

E2 - De infrastructuur van de 
waterketen is robuust en 
toekomstgericht

a) Sliblijn Echten   Het definitieve ontwerp voor de sliblijn is gereed. De verkoopstrategie is 
opgesteld en de beheerorganisatie bereidt zich conform planning voor op 
het beheer en onderhoud van de nieuwe sliblijn en de verkoop van groen 
gas. Op 1 november zal de kredietaanvraag voor de bouw, de 
verkoopstrategie voor groen gas en een voorstel over de CO2 afvang 
installatie aan het bestuur worden voorgelegd. 
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Programma Waterveiligheid

Begroting 2022 Berap 2
Doel Maatregel Toelichting

F1 - De primaire keringen 
voldoen aan de wettelijke norm

a) Afronding van de eerste landelijke 
beoordelingsronde volgens het WBI. 

  Conform planning zijn de concept resultaten van de Wettelijke Beoordeling primaire 
keringen voor 1 juli opgeleverd aan de ILT. Momenteel worden nog twee 
normtrajecten gereviewd door de ILT. Naar verwachting ronden we de Wettelijke 
Beoordeling primaire keringen voor 31 december af.

F1 - De primaire keringen 
voldoen aan de wettelijke norm

b) Opstellen van een nieuw 
veiligheidsbeeld welke als basis wordt
gebruikt voor de actualisatie van de 
langjarige programmering van het 
HWBP. 

  Dit is een integraal onderdeel van de geactualiseerde HWBP Programmering voor 
WDODelta. Mede op basis van de uitkomst van de Wettelijke Beoordeling primaire 
keringen en het bijbehorende veiligheidsbeeld, wordt de prioritering van de HWBP 
Projecten geactualiseerd. De oplevering van het geactualiseerde HWBP Programma 
WDODelta is medio mei 2023 voorzien.

F1 - De primaire keringen 
voldoen aan de wettelijke norm

c) Mastenbroek IJssel: nadere 
besluitvorming over de verdere 
aanpak van het project.

  Op 1 november vragen wij het AB om een  voorbereidingskrediet voor dit project.

F1 - De primaire keringen 
voldoen aan de wettelijke norm

d) Potentiële scope-reductie 
inzichtelijk maken van de 
waterveiligheidsopgave vertaald naar:
minder meerkosten; impact op de 
omgeving

  Maatregel loopt volgens planning.
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Programma Maatschappij & Organisatie

Begroting 2022 Berap 2
Doel Maatregel Toelichting

H1 - WDOD streeft 
ernaar in 2025 
energieneutraal te 
zijn, door evenveel 
elektriciteit duurzaam 
op te wekken als te 
verbruiken

a) De deelname aan het Coöperatief 
Windpark Staphorst Bovenwind wordt 
gerealiseerd (ruim 12 mln. kWh) 
waardoor de opgave van 2025 (42 
mln. kWh) voor meer dan 100% is 
behaald.

  De bouw is inmiddels gestart

H2 -  WDOD streeft 
ernaar bij de 
taakuitvoering in 
2030 tenminste 49% 
broeikasgas reductie te 
bereiken t.o.v. 1990

a) Er zullen diverse verkenningen 
worden uitgevoerd, zodat WDODelta 
inzicht krijgt in deze opgave en de 
aanpak hiervan de komende jaren 
(H2.1).

  Er lopen diverse (voor)verkenningen voor de pijler broeikasgasneutraal

J1-3 – Wij dragen bij aan een 
duurzame toekomst (circulair)

a) In dit kader wordt duurzaamheid 
verankerd bij het inkoop- en 
aanbestedingsproces.

  Procesaanpassing(en) zijn gestart en krijgen verder vorm in 2023

J1-3 - Wij dragen bij aan een 
duurzame toekomst (circulair)

b) Er worden diverse 
(voor)verkenningen uitgevoerd, die 
onderdeel vormen van de 
onderzoeksagenda duurzaamheid, 
zoals de pilot cellulose uit afvalwater 
bij de rwzi Dalfsen.

  Er lopen doorgaand diverse verkenningen, de specifiek genoemde pilot cellulose 
wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgevoerd indien er voldoende beschikbare 
personele capaciteit is.

L1 - Wij benaderen het
watersysteem 
integraal zodat waterbeheer, 
erfgoed en ruimtelijke 
kwaliteit samengaan

a) Het actualiseren van het overzicht 
van ons erfgoed wordt in 2022 
afgerond. Na afronding van de eind 
2021 gehouden evaluatie wordt nader
besloten welke invulling erfgoed zal 
krijgen.

  Planning is om in Q3 een stand van zaken te geven voor het overzicht van ons 
waterschapserfgoed en de toelichting met tijdlijn voor het verhaal van ons 
waterschap. Daarvoor liggen we op koers maar wordt in de planning Q4. In juni is 
tijdens de excursie van het AB waterschapserfgoed onder de aandacht gebracht 
en de opzet van de update geïntroduceerd met het tijdlijnspel. 

M1-2 - Wij versterken de 
verbinding met de samenleving 
(internationaal)

a) We verstevigen van onze positie in 
ons strategisch netwerk: wij focussen 
op onze relatie met onze ITAF 
partners (Inspection Team Averting 
Floods).

  Begin november is er een tweedaagse German - Dutch ITAF workshop bij 
WDODelta. Genodigden zijn deskundigen uit diverse Europese landen. In 
samenwerking met de Dutch Water Authorities worden de contacten met enkele 
Nederlandse ambassades in Europa verstevigd. 

N1 -  In 2027 zijn onze a) De benodigde processen, besluiten   De koppeling met het digitale stelsel wordt voor 1 oktober 2022 afgerond. De 
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belangrijkste 
partners positief over onze 
samenwerking

en ICT voorbereidingen voor de 
Omgevingswet zijn voorbereid.

nieuwe waterschapsverordening is klaar en wordt in november 2022 door het AB 
ter goedkeuring behandeld.

N1 - In 2027 zijn onze 
belangrijkste partners positief 
over onze samenwerking

b) In 2023 vinden de 
Waterschapsverkiezingen plaats. In 
2022 wordt de voorbereiding gestart.

  Proces loopt op tijd en inhoud conform afspraak. De stemhulp MijnStem is net als 
vier jaar geleden uit de aanbesteding gekomen. Binnenkort wordt een planning 
gemaakt voor het bedenken van de stellingen. De projectgroep en bestuursleden 
worden hierbij betrokken. Voor wat betreft de verkiezingscommunicatie heeft half 
juli een overleg plaatsgevonden met contactpersonen van partijen.

Q1 - Wij voeren onze taken uit in 
een goede balans tussen kosten,
prestaties risico’s

a) Het assetmanagement is 
organisatiebreed geïmplementeerd. 
Diverse AMP’s worden als continue 
activiteit opgesteld. Rollen worden 
ingebed in nieuw ontwikkelde 
werkwijzen binnen bestaande 
processen.

  Fase 1 loopt iets vertraging op in de oplevering van de laatste producten. Dit heeft 
geen belemmering om fase 2  conform planning in september starten. Fase 2 
eindigt medio 2023. 

Q1 - Wij voeren onze taken uit in 
een goede balans tussen kosten,
prestaties risico’s

b) Om te voldoen aan wetgeving 
(compliance) worden in 2022 
maatregelen uitgevoerd, afhankelijk 
van de eind 2021 opgeleverde 
impactanalyse.

  Inmiddels zijn er diverse sporen gestart om de verschillende wetten in te gaan 
voeren. Het is een traject voor de komende jaren. Per wet worden medewerkers 
als trekker en coördinator aangesteld om de wetten te implementeren. 

Q1 - Wij voeren onze taken uit in 
een goede balans tussen kosten,
prestaties risico’s

c) In lijn met BIO (Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid) wordt 
geïnvesteerd in verhoging van de 
cyber-weerbaarheid, zodat in 2023 
weerbaarheidsniveau 4 behaald is.

  Overall projectplan goedgekeurd door stuurgroep/DT. Gekozen is om de 
belangrijkste onderdelen (hoogste risico en/of voorwaardelijk voor andere 
onderdelen) wél naar niveau 4 te brengen gegeven de beschikbare mensen en 
middelen.
Niveau 4, na advies Information Security Officer (ISO), voor de onderdelen:
• Informatiebeveiligingsbeleid; 
• I-Veiigheid in calamiteitenorganisatie;
• SIEM-SOC (KA): logging en monitoring kantoorautomatisering;
• Veilige bestandsuitwisseling.

R1 - Komend decennium gaan 
we actief nieuwe technieken en 
innovaties toepassen in onze 
organisatie

a) We gaan actief nieuwe technieken 
en innovaties toepassen in onze 
organisatie vanuit de opgave Digitale 
Transformatie, als onderdeel van de 
onderzoeksagenda.

  Ondanks dat nog niet alle vacatures zijn vervuld worden er mooie stappen gezet. 
Zo is er een implementatieplan gemaakt voor gegevensinwinning van de 
dimensies van onze watergangen door middel van de slimme kraan (waar 
mogelijk) en gaan we de toepassing van artificial intelligence voor 
rendementsverbetering van onze waterzuiveringen verkennen. 
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