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Het waterschap stelt een watervisie op. De watervisie laat zien waar we voor staan 

en wat je van ons mag verwachten als samenwerkingspartner in het licht van de 

verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Met onze watervisie willen we  

realistische ambities uitdragen.

Om afgewogen keuzes te kunnen maken, ten aanzien van ambities en de door-

vertaling daarvan naar strategische doelen, is het van belang daarbij ook naar de 

haalbaarheid te kijken, bijvoorbeeld in  samenhang met de kostenontwikkeling.  

De watervisie heeft in het sturingsmodel dan ook een nauwe relatie met het water-

beheerprogramma en de (meerjaren)begroting.

Om deze visie op te stellen is het nodig om te weten welke veranderingen we in de

wereld om ons heen zien en verwachten en welke voor ons van belang zijn bij de 

uitvoering van onze taken. Door middel van interne werksessies en een externe 

werkconferentie genaamd ‘Expeditie Watervisie’ hebben we opgehaald welke trends 

en ontwikkelingen voor onze partners en onszelf van belang zijn. In het verlengde 

daarvan hebben we inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten effecten zijn van deze 

trends en ontwikkelingen op ons werk. 

De verzamelde informatie is uitgewerkt in deze notitie. De informatie is van belang 

voor de Deltabijeenkomst op 10 december 2019, wanneer de bestuursleden verder 

praten over de belangrijkste trends en ontwikkelingen en het effect daarvan op ons 

werk. Het bestuur heeft dan gelegenheid aan de hand van vragen en stellingen de 

ambities aan te geven ten aanzien van de inspanningen die wij als waterschap  

zouden moeten leveren op de voor ons essentiële thema’s. Deze inspanningen  

kunnen bestaan uit het verlenen van subsidies, voorlichting en educatie, opnemen 

van regels in de verordening, samenwerking met andere partners op het niveau van 

beleidsvorming, maar ook in de voorbereiding en uitvoering van projecten.

1. Op weg naar onze Watervisie 2030
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Om de relevante trends en ontwikkelingen voor het waterschap te identificeren  

hebben we gekeken welke trends en ontwikkelingen de trend- en planbureaus zien 

en deze ingedeeld in hoofdthema’s. Vervolgens hebben we intern een tweetal 

sessies georganiseerd. Op 25 september hebben we met interne sleutelfiguren voor 

onze vier programma’s watersysteem, waterveiligheid, waterketen en maatschappij 

en organisatie de basis gelegd voor het identificeren van relevante trends en ontwik-

kelingen. Daarbij is bekeken welke impact ze hebben op ons werk en de huidige doe-

len en taken voor de komende 10 jaar. Deze inventarisatie hebben we gebruikt om 

op 2 oktober, door middel van een organisatie brede lunchbijeenkomst te toetsen of 

deze inventarisatie volledig is en welke trends en ontwikkelingen prioriteit moeten 

krijgen. Ook was er ruimte om locatie gerelateerde verschillen en kansen te duiden 

op een kaart.

 

Werksessie 25 september

25 september zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen per programma geïn-

ventariseerd. Voor deze trends en ontwikkelingen, zijn kwalitatieve beschrijvingen 

uitgewerkt ten aanzien van de impact op het specifieke programma en de (extra,  

gelijkblijvende of verminderde) inspanning die dit vraagt voor de komende jaren. 

Ook verschillen in impact tussen deelgebieden zijn tijdens de sessie geïnventari-

seerd.

In totaal zijn er acht trends en ontwikkelingen als meest significant voor het  

waterschapswerk geïdentificeerd, namelijk:

1. Klimaatverandering

2. Technische transformatie en digitaal werken

3. Energie en klimaatneutraal 

4. Samenwerken in de regio

5. Transitie naar circulaire economie 

6. Veranderende samenleving 

7. Milieukwaliteit onder druk

8. Multifunctioneel ruimtegebruik en veranderingen landelijk gebied 

2. Onze aanpak: in gesprek met onze collega’s en omgeving
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Figuur 1: trends en ontwikkelingen in relatie tot de vier programma’s
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Lunchbijeenkomst 2 oktober

De prioritering vanuit de lunchbijeenkomst komt overeen met de werksessie van 25 

september. De volgorde van de thema’s geeft inzicht in de significantie van het thema 

voor het waterschapswerk. Het thema Klimaatverandering en Technische transforma-

tie/digitaal werken werden het vaakst benoemd als urgent thema.

Expeditie Watervisie

Op 5 november organiseerde het waterschap voor externe relaties de Expeditie  

Watervisie. Na een kijkje in de toekomst, ingeleid door Reiner van de Berg, hebben we 

vertegenwoordigers van verschillende organisaties in werksessies (expedities)  

gevraagd naar wat zij de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de watervisie 

vinden. Ook ging het over hun visie op de rol van het waterschap daarbij alsmede hun 

eigen rol.

Later op de dag schoven ook bestuurlijke vertegenwoordigers aan. Zij zijn mee-

genomen in de bevindingen van de dag. Door middel van paneldiscussies en een 

plenaire vragenronde hebben zij kunnen aanvullen op de bevindingen van de dag. Een 

aantal bestuurders is in de panelsessies gevraagd naar welke boodschap zij het water-

schap mee willen geven voor de watervisie.

De belangrijkste aanbevelingen vanuit onze partners:

• Wees duidelijk in je taakopvatting. Maak keuzes en pak je rol in de regio; 

• Toon je autoriteit, wordt minder bureaucratisch en pak je verantwoordelijk- 

 heid als waterschap;

• Laat zien waar je voor staat en wat je doet. Onbekend maakt immers  

 onbemind;

• Toon initiatief, pak de regie;

• Denk breed, kijk verder dan alleen je kerntaken en kijk vooruit; 

• We zijn voor de opgaven op elkaar aangewezen;

• Deel je kennis en breng goede initiatieven bij elkaar.

“Duidelijk zijn in de  
keuzes die we maken in 

samenspraak met de  
omgeving.”

Piet Zoon, waarnemend dijkgraaf
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Dit hoofdstuk bevat per thema een samenvatting van de opbrengt uit de interne 

werksessies en de werkconferentie. Per thema worden de belangrijkste trends en 

ontwikkelingen omschreven en wat dit voor ons werk betekent. Wat onze partners 

hiervan vinden en hoe zij denken over onze rolopvatting, in relatie tot het thema, 

wordt toegelicht in de laatste alinea.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Een belangrijke oorzaak is de uitstoot 

van broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas. Daardoor 

krijgen we steeds meer te maken met extremere weersomstan-

digheden. Denk aan de afgelopen zomers met langere periodes 

met droogte en de problemen voor onder meer landbouw en  

natuur ten aanzien van de beschikbaarheid van water. Maar ook de leefbaarheid in 

de stad komt onder druk te staan (hittestress) en de zorg voor kwetsbare doel-

groepen, zoals ouderen, bij aanhoudende hoge temperaturen neemt toe. Aan de 

andere kant zien we ook een toename van hevigere regenbuien. Mensen hebben te 

maken met tijdelijk overlast van water in huis of wegen staan blank. Het klimaat is 

een onderwerp dat steeds meer mondiaal aandacht krijgt, maar ook tot verdeeld-

heid leidt. Bij jongeren zien we een beweging om bij de politiek meer aandacht te 

vragen voor het onderwerp.

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) wordt door gemeenten, water-

schappen, provincies en het Rijk invulling gegeven aan de manier waarop we tot een 

klimaatbestendig en water robuust Nederland kunnen komen. 

Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, 

droogte en de gevolgen van overstromingen. Via regionale samenwerking oftewel 

de ‘DPRA werkregio’s’ wordt hier invulling aan gegeven (figuur 2).

3. Trends en ontwikkelingen 

Figuur 2: uitsnede DPRA werkregio’s

RIVUS

Fluvius
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Wat betekent dit voor ons werk?

De klimaatverandering heeft een grote impact op het functioneren van het  

watersysteem. Het wordt lastiger om het water in natte perioden af te voeren en 

zoetwater vast te houden in droge perioden. Door de toenemende extremen van 

nat en droog wordt het steeds meer een uitdaging om ons huidige serviceniveau 

(voldoende water passend bij de functie en het gebruik) te kunnen bieden. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook in het veengebied, waar de bodem blijft dalen. Hogere tempera-

turen, droogte en heftige buien hebben een negatief effect op de waterkwaliteit, 

denk aan overstorten, toename exotische plaagplanten en –soorten, algen- en 

zwemwaterproblematiek.

Een toename van extreme droogte, heeft ook invloed op onze water-

keringen en daarmee de waterveiligheid. De sterkte van de grasmat komt onder 

druk te staan en de stabiliteit van de keringen en kades kan afnemen bij droge pe-

rioden. Hierdoor kan de kans op overstroming/schade toenemen. Door een stijging 

van de zeespiegel en daarmee de IJsselmeerstanden ontstaat er een grotere kans 

op overstroming, is er meer kans op wateroverlast, met een direct effect op het 

watersysteem.

Met de klimaatverandering wordt het waterschap voor nieuwe dilemma’s gesteld, 

denk aan de CO2 uitstoot, hittestress, zoetwatervoorraad, effecten op de water-

kwaliteit etc. De situaties die zich nu al voordoen worden extremer. Dit kunnen wij 

niet alleen oplossen. Er is samenwerking en goede communicatie met de omgeving 

nodig voor het zoeken naar oplossingen, als ook het gesprek over bewustwording en 

acceptatie. Het waterschap geeft hier momenteel invulling aan via de DPRA werk-

regio RIVUS en Fluvius. Maar ook daarbuiten via de CityDeal, wordt kennis en  

ervaring uitgewisseld op het gebied van Klimaatadaptatie en mitigatie. Welke vervol-

gens ingezet kunnen worden binnen ons eigen werkgebied.

Wat vinden onze partners?

Klimaatverandering wordt als een belangrijke ontwikkeling gezien voor het  

waterschap door onze partners. Ook zien zij een belangrijke rol voor het waterschap 

daarin, niet alleen in het landelijk gebied maar ook in het stedelijk gebied samen met 

de gemeente. Het waterschap heeft immers veel kennis en ervaring. Het waterschap 

zou meer regie moeten pakken, daadkracht tonen, vaker op haar strepen staan om 

haar belangen te verdedigen, maar daarbij wel meer empathie voor de positie van 

andere partijen mogen tonen.  Aandachtspunten voor het thema die onze partners 

zien, zijn verdroging en bodemdaling en wateroverlast in het stedelijk gebied. Ook 

de gevolgen voor waterkwaliteit en ecologische doelen vragen om meer aandacht. 

Een ander belangrijk aspect is waar het waterschap meer op zou moeten inzetten 

is het vergroten van het draagvlak onder burgers. Dit kan bijvoorbeeld door het uit-

voeren van ervaringsprojecten evenals het inzetten op samenwerking met partijen 

waarbij een integrale benadering en gebiedsgerichte aanpak nodig zijn.
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Digitale transformatie en nieuwe technische inzichten 

De wereld om ons heen digitaliseert in sneltreinvaart. In de 

zich snel ontwikkelende informatiesamenleving wordt  

bijvoorbeeld steeds meer verwacht dat zaken digitaal 

afgehandeld kunnen worden. Dat is een belangrijke opgave 

voor de publieke sector in het algemeen en daarmee voor ons 

waterschap in het bijzonder. We willen daarnaast ons werk steeds doelmatiger 

uitvoeren op basis van kosten/prestatie sturing. De technische- en digitale mogelijk-

heden dan wel innovaties nemen hiervoor exponentieel toe. Data worden gezien 

als het nieuwe goud en data bundelen door samenwerking voegt extra waarde toe. 

Daarmee kunnen we ons werk effectiever en efficiënter inrichten en meer wendbaar 

worden als organisatie. Dat is ook nodig om sneller te kunnen anticiperen op wat de 

snel veranderende samenleving van ons vraagt.

Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling dat de samenleving snel vergrijst. In 2030 

is de vergrijzing in Nederland gestegen naar 41% van de bevolking ten opzichte van 

31 % in 2020 [CBS, StatLine]. Het aandeel in de bevolking dat beschikbaar is voor 

arbeidsparticipatie neemt dus erg snel af. In de periode t/m 2030 krijgen we als  

organisatie zelf ook te maken met een gigantische uitstroom van medewerkers 

(circa 200 fte) omdat ze met pensioen gaan. Vanuit goed werkgeverschap is het de 

vraag of één op één vervanging niet alleen wenselijk, maar ook nodig is. Door de 

afnemende arbeidsparticipatie is het tevens nog maar de vraag of goede, flexibele 

en multi-inzetbare mensen geworven kunnen worden. 

Wat betekent dit voor ons werk?

Digitaliseren is het digitaal maken van bestaande werkzaamheden. Digitale trans-

formatie gaat een stap verder. Het is namelijk een overgang naar andere manier van 

werken (business model) of andere manier van organiseren waarbij digitale 

technologie een prominente rol speelt. De digitale transformatie biedt vooral kan-

sen voor het waterschap. Een voorbeeld is meer efficiëntie in werkprocessen door in-

zet van datascience. Maar ook dat we situaties beter kunnen voorspellen en tijdiger 

kunnen anticiperen (excellente dienstverlening). Dit kan betekenen dat we buiten 

minder zichtbaar zijn doordat we daar minder personeel nodig hebben. Deze ontwik-

keling vraagt een investering in een andere bedrijfsvoering en apparatuur. Ook een 

strategische personeelsplanning is nodig omdat andere expertises nodig zijn en werk 

gedeeltelijk wegvalt door de inzet van robotisering/satellietbeelden/drones en data. 

Om ons voor te bereiden op de toekomst zou een koppeling kunnen worden gelegd 

met de uitstroom van pensioengerechtigden, om vooral daar in de organisatie te 

beginnen met de digitale transformatie waar deze uitstroom het grootst is. 

Wat vinden onze partners?

Onze partners willen graag samenwerken ten aanzien van data-uitwisseling op onze 

gezamenlijke domeinen zoals bijvoorbeeld grondwatermeetnet data. Het water-

schap moet open staan voor innovatieve wegen en bereid zijn om meer risico’s 

durven te nemen. Als we niks doen is het risico veel groter dan als we iets doen. 

Daarnaast zouden we meer gebruik kunnen maken van andere data bronnen zoals 

citizen science.
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Energie- en klimaatneutraal

Ons waterschap heeft samen met de andere waterschappen het 

Klimaatakkoord ondertekend. Vanuit die context hebben we als 

doel gesteld naar energieneutraal te zijn in 2025 en is het  

streven voor 49% broeikasgasneutraal (voornamelijk CO2)  

te zijn. 

De ontwikkelingen op het gebied van energie verlopen ontzettend snel. Zo heeft 

ook het waterschap zichzelf het doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn. Dan 

verbruikt het waterschap evenveel elektriciteit als dat het duurzaam opwekt.  

Vanwege de toenemende problematiek van de overbelasting van het elektriteits-

netwerk in het werkgebied, wordt ook verkend wat onder meer de bijdrage van  

waterstof kan zijn bij de opslag en het transport van elektriciteit. Ook nemen vanuit 

de samenleving de vragen toe wat het waterschap kan bijdragen in de warmte-

voorziening van woningen en aan groene mobiliteit met bijvoorbeeld warmte uit 

afvalwater (TEA) en warmte/koude uit oppervlaktewater (TEO) en met het biogas als 

bron voor groen gas. 

Wat betekent dit voor ons werk?

Voor de energieneutraliteitsdoelstelling zijn al de nodige maatregelen geprogram-

meerd met het oog op doelbereik in 2025. De waterketen is vanwege het relatief 

hoge energieverbruik de belangrijkste kandidaat om verdere besparingen in te reali-

seren. Mogelijk vraagt dit ook om de inzet van extra (gespecialiseerd) personeel, wat 

leidt tot hogere (personeels-)kosten. Bij het afwegen van investeringsbeslissingen 

en de inrichting van onze werkprocessen moet het aspect van energieverbruik nog 

veel meer worden benadrukt. 

Het streven t.a.v. broeikasgasneutraliteit is vooralsnog niet vertaald naar benodigde 

maatregelen. De inschatting is dat dit streven een forse impact qua inspanningen en 

kosten op onze bedrijfsvoering gaat hebben. Een toenemende rol ten aanzien van 

aquathermie zal ook extra inspanning betekenen.

Wat vinden onze partners?

Om de toekomstige energievoorziening van bewoning en voor groene mobiliteit 

zeker te stellen zijn overheden aan de slag met onder meer de Regionale Energie 

Strategie en warmte transitieplannen. Vandaar  uit wordt opgeroepen dat het water-

schap duidelijk maakt wat haar bijdrage en positie is. Welke ambitie wordt gevolgd? 

De suggestie is gedaan om de makelaarsrol op te pakken. Water verbindt immers. 

Partners vragen van ons een extern gerichte houding, lef om de eigen assets nader 

te bezien op hun mogelijke rol, en de bereidheid nieuwe mogelijkheden samen te 

verkennen. Deze aanpak vraagt om meer inzet op de samenwerkingsrelaties met de 

juiste inhoudelijke bagage.
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Samenwerken in de regio

Steeds meer gebiedsoverstijgende opgaven en complexe 

vraagstukken vragen om een regionale aanpak, denk aan de 

vraagstukken rondom energie, CO2, bodemdaling en droogte. 

Om diensten op een beter niveau te leveren, is een versterkte 

regionale samenwerking nodig. De Omgevingswet speelt in op 

deze nauwere samenwerking en de behoefte tot eigen regie vanuit 

de samenleving.

Wat betekent dit voor ons werk?

Samenwerken in de regio wordt steeds belangrijker. Opgaven kunnen niet langer 

sectoraal worden opgelost en vragen een integrale benadering waarin de doelstel-

lingen voor waterkwantiteit en -kwaliteit ook meegenomen moeten worden. Daar-

naast worden ook steeds meer opgaven zoals klimaatadaptatie door de rijksoverheid 

neergelegd in de regio. Dit vraagt van de organisatie een andere manier van (samen)

werken. Het Interbestuurlijk Programma, het programma Integraal Rivier Manage-

ment (IRM), het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en de Omgevingswet geven 

hier onder andere invulling aan. 

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de Omgevingswet zorgt voor een grotere 

invloed van burgers, complexere ontwerpen en processen bij versterkingen. Een 

voorbeeld van zo’n samenwerking is de eco-hydrologische verbinding rondom 

Kampen IJsselmuiden.

De verwachting is wel dat dergelijke programma’s en de Omgevingswet leiden tot 

een verbeterd draagvlak, mits de verwachtingen van betrokken partijen op een 

goede manier worden gestuurd. Een extra inspanning op afstemming, proces en 

verwachtingsmanagement, leidt wel tot een toename van de (proces)kosten.

Het programma Integraal Rivier Management (IRM) betekent een verbreding van de 

scope voor dijkversterkingsprojecten. Het kan ook leiden tot een instabiliteit van de 

huidige programmering versterkingen. In beide gevallen vraagt dit om het leveren 

van een extra inspanning op de primaire keringen. 

Wat vinden onze partners?

Van het waterschap wordt verwacht dat we duidelijk zijn over onze taakopvatting. 

Waar staan wij als waterschap voor en pakken wij de regie? En op welke onder-

werpen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht? Daarbij wordt verwacht 

dat wij ons als één overheid organiseren en dus met één mond spreken. De Omge-

vingswet kan hierin een belangrijke functie vervullen. Integrale samenwerking en 

het vroegtijdig betrekken van de omgeving in integrale programma’s en projecten 

worden als onmisbaar en eminent beschouwd voor de toekomst.

 

 

 Tips voor het waterschap: 

 • Flexibel zijn in de samenwerking 

 • Werk samen en creëer een draagvlak 

 • Zichtbaarheid: Kennis delen = draagvlak

 • Pak je rol op en laat zien waar je voor staat
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Transitie naar circulaire economie  

We zien in de komende jaren een toenemende grondstoffen-

behoefte ontstaan door onder meer een groeiende wereldbe-

volking. Een aarde die uitgeput raakt moet er toe leiden dat 

we grondstoffen zuiniger en efficiënter benutten. Hierdoor 

moeten we veel efficiënter met onze grondstoffen omgaan en 

slim samenwerken met partners in de regio. En dat biedt kansen. 

De waterschappen winnen steeds meer grondstoffen terug uit afvalwater. Ook zien 

we mogelijkheden om vrijgekomen biomassa terug te brengen in de bodem (bron: 

Ingrid ter Woorst, bestuurslid UvW). In het Rijksbrede programma Circulaire Eco-

nomie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. Die ambitie is door 

maatschappelijke partners en meer dan 350 ondertekenaars onderschreven in het 

Grondstoffenakkoord.

Wat betekent dit voor ons werk?

De transitie naar een circulaire economie en de inzet van overheden op een circulair 

Nederland in 2050 vraagt om een korte termijnaanpak richting 2025, doorlopend 

naar 2030 (50%) en een lange termijnaanpak naar 2050 toe. Deze moet onder meer 

sterk gericht zijn op regionale samenwerking met nieuwe partners zoals het bedrijfs-

leven en op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen (anders inko-

pen, bouwen/aanbesteden: met hergebruik, zonder chemicaliën, met winning van 

grondstoffen, minder gebruiken van primaire grondstoffen en meer uit recyclede 

bronnen, etc.). De ontwikkeling en innovatie op het gebied van circulaire economie 

vraagt een extra investering.

De afvalstoffenmarkt staat onder druk, als ook de markt van slibeindverwerking als 

gevolg van de beperkte verwerkingscapaciteit in Nederland en druk op de markt 

vanuit het buitenland. Afzet van ons zuiveringsslib wordt bemoeilijkt, zeker als er bij 

storingen of onderhoud meer moet worden afgevoerd. Verwerkingstarieven stijgen 

aanzienlijk, terwijl de waarde van gedroogd slib als brandstof zou moeten toenemen 

vanuit de maatschappelijke tendens om te vergroenen.

Wat vinden onze partners?

Circulaire economie wordt door niemand als primaire taak gezien. Er wordt voor het 

waterschap hier dan ook geen leidende rol in verwacht, wel een rol die aansluit bij 

wat normaal/vooruitstrevend wordt gevonden. En ook samenwerking met partners 

mogelijk maakt. Het wordt belangrijk gevonden dat het waterschap aansluit bij 

lopende initiatieven op het gebied van circulaire economie, maar ook zelf initiatieven 

ontwikkelt zonder de kerntaak uit het oog te verliezen. Het onderwijs kan daarbij een 

verbindende rol spelen. Van het waterschap wordt verwacht dat we goed in staat 

zijn om netjes te blijven werken in onze taakuitoefening met besparen en gebruik 

van duurzame grondstoffen.

Wanneer je als waterschap waarde hecht aan innovatie van samenwerkingsverban-

den, dan zal je met de omgeving maatschappelijke doelen moeten stellen waar je 

ook gericht aan bijdraagt, naast je eigen beleidsdoelen. Wat voor het waterschap 

een restproduct is (bijv. maaisel), kan een ander nuttig inzetten. Zo kunnen gebieds-

coöperaties een makelaarsrol vervullen op het gebied van het restproduct bermgras. 
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Veranderingen in de samenleving; een continu proces

In onze veranderende samenleving bestaat veel meer dynamiek 

dan ooit tevoren. Nieuwe technologieën beïnvloeden hoe we 

met elkaar samen leven, werken en communiceren. Burgers en 

bedrijven nemen ook steeds vaker zelf initiatief. Er lijkt steeds 

meer behoefte te zijn aan een overheid die faciliteert. De ver-

schillen in leefstijlen nemen toe en daardoor zijn mensen minder ge-

makkelijk in groepen op te delen en voor communicatie te bereiken [Bron: iedereen 

aan zet, Min. Algemene Zaken nov. 2017]. Het maatschappelijk onbehagen neemt 

(licht) toe. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven 

en ervaren een gevoel van onmacht bijvoorbeeld ten opzichte van noodzaak en/of 

mogelijkheden om (de gevolgen van) van klimaatverandering te beperken. Terwijl 

andere groepen in de maatschappij de aandacht voor het klimaat overdreven vinden. 

In deze context ontstaan er verschillende en eveneens veranderende opvattingen 

over het waterschapswerk. Zo verandert de beleving van waterveiligheid en  

wateroverlast. Een afname van acceptatie van wateroverlast valt op. 

Wat betekent dit voor ons werk?

Als groepen mensen wateroverlast niet accepteren betekent dit dat we als  

waterschap hierover het gesprek moeten voeren over de oorzaken, wat mogelijk is 

en gevolgen. Dit vraagt meer specifiek gerichte communicatie, een andere manier 

van het benaderen van inwoners en bedrijven en het aanbieden van voor hen  

relevante informatie. 

Over het algemeen zullen bovengenoemde ontwikkelingen zorgen voor extra 

inspanningen voor omgevingsmanagement en communicatie. Op het technische vlak 

kunnen ook wijzigingen voor ons werk optreden als we mee bewegen met wat de 

samenleving wil. Als er minder wateroverlast geaccepteerd wordt, leidt dit mogelijk 

tot andere technische ontwerpen voor bijvoorbeeld (dijk)versterkingsopgaven en 

klimaatadaptatie. En ten aanzien van onze onderhoudswerkzaamheden kan de  

maatschappelijke behoefte aan ‘maatwerk’ toenemen. 

Wat vinden onze partners?

Onze partners vinden dat we aandacht moeten hebben voor de participatie van  

burgers bij beleidsontwikkeling, planvorming en waterschapswerk in uitvoering. En 

niet alleen van inwoners, maar ook van bedrijven en stakeholders als mede-

overheden en belangenbehartigende organisaties. Ook vinden zij dat een andere 

manier van benaderen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door verschillende maatwerk 

strategieën toe te passen voor landelijk en stedelijk gebied. Dit omdat de opgaven in 

deze gebieden significant verschillen en het om verschillende publieksgroepen gaat.

Daarnaast wordt genoemd dat burgers niet alleen meer betrokken zijn, maar dat er 

ook initiatieven gestart worden. Onze partners vinden dat we hier meer rekening 

mee moeten houden en op aan kunnen haken. Een aantal partners wijst er op dat 

het waterschap de dialoog met de samenleving zelfs intensief moet aangaan. Juist 

in deze tijd is het nodig dat het waterschap ‘met de vuist op tafel slaat’ vanwege de 

urgentie op diverse waterthema’s. Het creëren van draagvlak en bewustzijn over 

waterproblematiek vinden de partners eveneens een rol voor het waterschap. 
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Milieukwaliteit onder druk 

Vanwege de opkomst van oude  en nieuwe persistente stoffen en 

door de toenemende eisen op de milieukwaliteit, zoals de  

Kaderrichtlijn Water (KRW) maar ook daarbuiten neemt de  

complexiteit en de omvang van het waterschapswerk toe. (Zeer) 

zorgwekkende stoffen zijn door de ontwikkeling van analyse-

apparatuur ook steeds beter meetbaar, waardoor de normen en 

regelgeving rondom deze stoffen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook 

de aandacht voor gewasbeschermingsmiddelen en de bezorgdheid van burgers  

neemt toe. Dit leidt er toe dat belangengroeperingen zelf metingen laten uitvoeren 

en media opzoeken. 

Nieuwe (opkomende) stoffen zonder milieunormen, die niet of moeilijk afbreekbaar 

zijn en waarvan de effecten op lange termijn vaak onduidelijk zijn komen steeds 

meer in het milieu voor. Soms is een extra zuiveringsstap op een rwzi een oplossing 

maar dit is niet altijd mogelijk of effectief. Brongerichte maatregelen kunnen een  

oplossing bieden, maar daarvoor ligt de verantwoordelijkheid buiten het  

waterschap.

Een belangrijke factor is tevens de klimaatverandering. Door de toenemende 

droogte neemt de concentratie van stoffen in het oppervlakte water toe en door de 

hogere temperaturen is het negatieve effect van o.a. nutriënten groter.

Grootschaligheid versus kleinschaligheid. Enerzijds is er een trend naar grootschalig-

heid (grotere waterschappen, grotere rwzi’s), anderzijds zien we de behoefte voor 

lokale maatwerkoplossingen en betrokkenheid in de buurt/regio. 

Grootschaligheid heeft als voordeel dat er efficiënt gewerkt kan worden en dat er 

technieken ingezet kunnen worden die betere resultaten opleveren (bijvoorbeeld 

extra zuivering van afvalwater op rwzi’s). Nadeel van grootschaligheid is dat de 

afstand tot de burger groter wordt, de noodzaak tot bronaanpak minder gevoeld 

wordt en dat er meer oplossingen in de techniek gezocht worden. Kleinschaligheid 

heeft als voordeel dat de betrokkenheid van de burger groter is en er meer gezocht 

kan worden naar lokale oplossingen. Nadeel is dat gebruik van nieuwe technische  

oplossingen vaak niet haalbaar is (denk aan verwijdering van medicijnen uit riool-

water). Er een veelvoud van puntlozingen ontstaat die vraagt om adequate vergun-

ningverlening en handhaving. Tevens vraagt de continuïteit van beheer en onder-

houd van kleinschalige oplossingen om veel aandacht.

Wat betekent dit voor ons werk?

In het watersysteem treffen we geregeld ‘nieuwe stoffen’ aan waarvoor geen 

 milieunormen zijn. Dit vraagt van het waterschap extra aandacht voor dit probleem 

en kennisontwikkeling. We moeten op de hoogte blijven van de laatste  

ontwikkelingen op dit thema. Daarnaast is extra kennis van het voorkomen van 

 diverse van deze stoffen waaronder gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk.

Deze zogeheten opkomende stoffen kunnen risico’s opleveren voor de aquatische 

ecologie en (grond) waterkwaliteit en daarmee soms ook de drinkwatervoorziening. 

Vaak zijn deze risico’s echter ook beperkt of onbekend. Vanuit de maatschappij is er 

regelmatig een roep om hierop te acteren. Het komen tot een afgewogen  

beoordeling van de te nemen acties is belangrijk. De daadwerkelijke schadelijkheid 

van de stof, de technische mogelijkheden, de kosten en de meest effectieve manier 

om het daadwerkelijke probleem op te lossen zijn bouwstenen die tot een  

afgewogen en uitlegbaar beleid moeten leiden. 
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Vanwege de toenemende eisen op de milieukwaliteit is naar verwachting ook meer 

inzet nodig vanuit onze rwzi’s ten aanzien van het verwijderen van stikstof, fosfaat 

en opkomende, persistente stoffen. Dit kan consequenties hebben voor de  

samenstelling van het zuiveringsslib. Mogelijkerwijs worden in zuiveringsslib zorg-

wekkende stoffen aangetroffen (afhankelijk van emissies inwoners/bedrijven en 

depositie lucht). Gevolgen zijn hogere kosten, extra inspanning en mogelijke  

problemen met de afzet. De voorkeurstrits “voorkomen-scheiden-zuiveren” is 

leidend.  De bronnenaanpak (o.a. via het vergunningenspoor) heeft dan meestal de 

voorkeur. Het probleem vraagt om een goede samenwerking met gemeenten en 

provincies en blijvende agendering bij het Rijk. 

Grootschaligheid versus kleinschaligheid vraagt om een goede communicatie en 

een luisterend oor vanuit het waterschap. De grootschalige aanpak van het zuiveren 

van afvalwater heeft zich bewezen als effectieve werkwijze die goed in staat is om 

adequaat en innovatief  in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Tevens is het aantal 

lozingspunten beperkt en is er in tegenstelling tot vergunningverlening, handhaving 

nodig. De grootschalige aanpak als uitgangspunt heeft daarom onze voorkeur. In 

gezamenlijkheid met partners kan in incidentele gevallen geïnventariseerd worden 

wat wel en wat niet mogelijk is en waarom. 

Wat vinden onze partners?

De omschreven trends en ontwikkelingen op het gebied van milieukwaliteit en de 

zorg daarover wordt onderschreven. Door een toename van milieuvreemde en  

persistente stoffen in het milieu en oppervlaktewater, neemt de druk op het  

ecosysteem toe. De drinkwaterkwaliteit en ‘het huis van de vis’ staat onder druk. 

Overigens is de waterkwaliteit voor tal van deze stoffen de afgelopen jaren vaak 

sterk verbeterd maar duiken er steeds weer “nieuwe” stoffen op. Ook wordt  

aandacht gevraagd voor de ecologische kant van milieukwaliteit. 

Een gezond ecosysteem met de daarbij behorende planten en dieren hoort bij een 

goede milieukwaliteit. Dit komt steeds meer onder druk te staan. Dit uit zich in een 

sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Hier maakt men zich zorgen over. Deze 

achteruitgang wordt, naast door chemische verontreiniging, ook veroorzaakt door 

onvoldoende ruimte in het watersysteem. Men pleit dan ook voor een robuust  

watersysteem met voldoende ruimte voor flora en fauna. Men geeft aan mee te 

willen werken/denken aan praktische problemen die hier bij opduiken zoals bij  

voorbeeld het onderhouden van vispassages.

De regelgeving loopt op dit dossier vaak achter de feiten aan, waardoor de partners 

hopen op juist een proactieve houding van het waterschap. Omdat het waterschap 

niet op alle stoffen (uit de KRW lijst) directe invloed heeft, blijft het belangrijk om 

deze stoffen wel te signaleren en te agenderen bij de verantwoordelijke partijen.

Als mogelijkheid voor de verbetering van de milieukwaliteit wordt door een aantal 

partners de trend ‘grootschaligheid – kleinschaligheid’ aangehaald. Opschaling en de 

inzet van grootschalige techniek wordt niet altijd door iedereen als een goede oplos-

sing ervaren. Er zou vaker oog moeten zijn voor de inzet van kleinschalige maatwerk-

oplossingen. Een andere manier om de betrokkenheid van burgers bij milieukwaliteit 

te verbeteren is citizen science, oftewel wetenschap door burgers. Dit kan zijn door 

dataverzameling (metingen aan waterkwaliteit in het stedelijk gebied, insecten 

tellen etc.) maar ook door interpretatie van data. Daar zou het waterschap meer mee 

mogen experimenteren en haar rol in pakken.
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Multifunctioneel ruimtegebruik en veranderingen  
landelijk gebied

De ruimte in ons beheergebied wordt vooral gebruikt voor  

agrarische activiteiten en daarnaast voor natuur, wonen,  

bedrijvigheid en mobiliteit. Boeren en natuurbeheerders zijn 

onze partners bij de instandhouding en ontwikkeling van het 

landelijk gebied, zij beheren het grootste deel van het landelijk 

gebied en de belangrijke opgaven voor het landelijk gebied komen 

voort uit natuurbeheer en landbouw.

De komende jaren zal de dynamiek in de weersomstandigheden toenemen, wat 

afwisselend leidt tot veel water en weinig water in ons gebied. Daardoor zal de 

vraag naar ruimte voor het bergen en vasthouden van water toenemen, maar ook zal 

ruimte gevraagd worden voor het opwekken en de opslag van energie en voor 

 recreatie en toerisme. Functies in het landelijk gebied worden steeds meer  

gestapeld of vermengd en het gebruik van de grond zal meer divers zijn dan tot  

dusver het geval is. De trend om van een lineaire economie naar een circulaire 

 economie, met korte kringlopen, om te schakelen is jaren geleden ingezet en deze 

zal zich voortzetten. Dit alles gaat gepaard met grote onzekerheden over ontwik-

kelingsrichtingen voor het platteland, de toepassing van nieuwe technologieën en 

de vraag naar ruimte en grondgebruik. Een bedreiging voor de ontwikkeling van de 

circulaire economie is de steeds kritischer wordende houding ten aanzien van het 

hergebruik van stoffen. Ondernemers gaan reststoffen niet opnieuw gebruiken als 

niet bekend is welke bestanddelen deze reststoffen bevatten. 

De druk op biodiversiteit neemt toe, de kwaliteit van de leefomgeving neemt af 

en soorten verdwijnen. Door verbeterde analysetechnieken weten we steeds meer 

over onze omgeving, met name over de aanwezigheid van schadelijke stoffen. 

Mogelijk nadelige milieu effecten van activiteiten zijn sneller in beeld en dat kan 

een rem betekenen voor de ontwikkelingsruimte in ons gebied. Tenslotte willen de 

overheden de krachten bundelen binnen het  Interbestuurlijk Programma en dient 

de Omgevingswet zich aan. Dat betekent meer samenwerking tussen overheden bij 

het realiseren van grote maatschappelijke opgaven, zoals veenoxidatie en waterver-

deling en meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van onze burgers, 

boeren en beheerders.
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Wat betekent dit voor ons werk?

De toenemende druk om ruimte meervoudig te gebruiken, ander grondgebruik en 

het “stapelen” van functies zal de vraag oproepen of wij onze assets hiervoor niet 

kunnen inzetten. Bijvoorbeeld combinaties van een waterkering en energieopwek-

king, zonnepanelen of windmolens op de dijk. Om onze eigen energiedoelstellingen 

te realiseren kunnen we de samenwerking met lokale energiecorporaties versterken.

Meervoudig ruimtegebruik en vooral de toename van diversiteit van functies in het 

landelijk gebied leidt tot andere vragen en wensen. Dit brengt een herbezinning 

mee voor onze wijze van functiebediening: meer maatwerk en minder generieke. 

De veranderende vraag zal ook leiden tot andere werkwijzen, bijvoorbeeld in het 

peilbeheer en het werken binnen de normen. De toenemende dynamiek in het wa-

tersysteem als gevolg van wisselender weersomstandigheden vraagt aanpassingen 

om functies blijvend te kunnen bedienen. In natte perioden voorzieningen om water 

snel af te kunnen voeren en in droge perioden voorzieningen om water beter vast te 

houden of te bergen. De aandacht voor klimaatadaptatie zal toenemen, ook buiten 

de stad. De druk neemt toe om reststoffen uit het watersysteem (maaisel) en de 

waterketen (baggerslib en verschillende stoffen) een goede bestemming te geven. 

Mogelijk bevat dit materiaal schadelijke stoffen waardoor beperkingen voor  

hergebruik ontstaan. 

Bij de transitie in de landbouw kunnen wij agrarische ondernemers helpen om de 

bedrijfsvoering aan te passen zodat een duurzamer productiesysteem ontstaat. 

Denk bij de uitvoering van maatregelen die een positieve werking hebben op het 

bodem- en watersysteem aan het beperken van nadelige effecten van gewas-

beschermingsmiddelen of de sponswerking van de bodem verbeteren.  Dat leidt  

niet alleen tot betere productieomstandigheden voor de agrarische  

ondernemer, maar ook tot biodiversiteit en het bergen van water in de bodem.  

Hierbij kunnen we de samenwerking in de keten versterken door meer samen te 

werken met het bedrijfsleven in de agrosector.

Wat vinden onze partners?

Onze partners vinden dat het belangrijk is om actief aan de slag te gaan met de 

problematiek waar wij de komende jaren mee geconfronteerd worden: “waterschap, 

pak de regierol op.” Er bestaat een grote urgentie om de volgende vraagstukken aan 

te pakken: biodiversiteit, gevolgen van klimaatverandering, gebruik of aanwezigheid 

van schadelijke stoffen en het beheer van het platteland. Dit zijn maatschappelijke 

vraagstukken die op het bordje liggen van de BV Nederland. De waterschappen 

echter hebben de mogelijkheden en ook de middelen om nadrukkelijker de regierol 

te pakken en substantiële bijdragen te leveren bij het oplossen van deze  

maatschappelijke vraagstukken. Er is veel zorg over de veranderingen van het  

klimaat, afname van biodiversiteit, productie omstandigheden en de leefbaarheid op 

het platteland. Onze partners roepen ons op in de toekomst meer te werken vanuit 

systemen en minder vanuit rollen, verantwoordelijkheden en budgettaire  

mogelijkheden. 
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