
Voorbereiding Deltabijeenkomst 21 januari 2020
Watervisie WDODelta 2030

In deze notitie wordt toegelicht wat het doel is van de Deltabijeenkomst op 21 januari waarvoor u een 
uitnodiging hebt ontvangen. 

Aanleiding en doel Deltabijeenkomst 21 januari 2020

In het visieontwikkelingstraject ‘Expeditie Watervisie’ bent u uitgenodigd voor de derde en de laatste 
bijeenkomst in de reeks van informatieve en opiniërende bijeenkomsten over dit onderwerp.
Het belangrijkste doel van de Deltabijeenkomst is dat wij uw voorkeuren in beeld krijgen, zodat wij 
hiermee een goed voorstel voor de watervisie kunnen opstellen.  
We starten met een korte terugblik op het proces en de richting die u tot op heden hebt aangegeven. 
Na de laatste bijeenkomst met u in december hebben we de kenmerken en consequenties van 
verschillende ambitieniveaus in vier varianten vorm gegeven. Deze varianten treft u bijgaand aan en 
worden tijdens de deltabijeenkomst nader toegelicht. 
Tijdens de Deltabijeenkomst willen we samen met u een verdieping maken. Het is niet de bedoeling 
één bepaalde variant te kiezen, maar we gaan aan de slag met de vraagstukken die een grote impact 
hebben en thema’s die tot dusver onderbelicht zijn. We gaan dus opiniërend bij u peilen hoe de eerder 
gegeven richting zich zou moeten ontwikkelen tot de watervisie.

Bestuurlijke keuzes ambities watervisie

Tijdens de Deltabijeenkomst van 10 december hebben we u geïnformeerd over de trends en 
ontwikkelingen. Deze hebben de komende tien jaar een grote impact op onze prestaties, waardoor 
ons doelbereik (lees: “hetzelfde serviceniveau” kunnen bieden) niet in alle programma’s meer 
vanzelfsprekend zal zijn. U heeft opiniërend richting gegeven aan de ambitieniveaus die we nastreven 
en de inspanningen die hierbij horen.
In de tijd tussen de Deltabijeenkomst van 10 december en de bijeenkomst van 21 januari hebben we 
de richting die u ons heeft meegegeven vertaald in vier ambitievarianten en de consequenties van uw 
bestuurlijke keuzes inzichtelijk gemaakt. Dat is een belangrijke stap om aanvullende keuzes te kunnen 
maken over de inhoud van de watervisie tijdens de bijeenkomst van 21 januari. 
De vier ambitievarianten treft u bijgaand aan in vier factsheets. In de factsheets is beschreven wat de 
koers en de doelen zijn van de betreffende ambitievariant, wat de belangrijkste kenmerken zijn en wat 
bestuurlijke aandachtspunten zijn. De varianten opgebouwd rond de richting die u op 10 december 
hebt aangegeven en verschillen wat betreft het ambitieniveau.

De varianten onderscheiden zich als volgt:
 Variant 0. is de referentievariant die gebaseerd is op voortzetting van de huidige inspanningen 

gebaseerd op extrapolatie van de begroting van 2020.
 Variant 1. is gebaseerd op de richting die u tijdens de Deltabijeenkomst van 10 december hebt 

verkend, maar met een lager ambitieniveau
 Variant 2. is gebaseerd op het ambitieniveau 10 december dat u hebt meegegeven tijdens de 

Deltabijeenkomst van 10 december.
 Variant 3. tenslotte is ook gebaseerd op uw uitspraken tijdens de Deltabijeenkomst van 10 

december, hier met een hoger ambitieniveau
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In het overzicht hieronder hebben we voor vijf aspecten op hoofdlijnen aangegeven waarin de 
varianten zich onderscheiden.

VARIANTEN 
WATERVISIE

Variant 0
Huidig

Variant 1
“Volgend”

Variant 2
“Actief”

Variant 3
“Adaptief”

Doelbereik neemt af neemt af
voor merendeel 

thema’s
voor alle thema’s

Inspanningen nemen toe nemen iets toe nemen flink toe
zeer grote 
toename

Coalitieakkoord lagere ambitie
veel lagere 

ambitie
vergelijkbare 

ambitie
hogere ambitie

Anticiperen op 
trends en 
ontwikkelingen

beperkt minimaal
wisselend per 

thema
optimaal

Verwachting 
partners

sluit onvoldoende 
aan

sluit onvoldoende 
aan

sluit redelijk aan sluit prima aan

Deltabijeenkomst 21 januari: Tijdens de Deltabijeenkomst willen wij u, uitgaande van de 
omschrijvingen in de vier varianten, vragen voorleggen waarmee we nader richting kunnen geven
aan uw bestuurlijke voorkeuren. 

Relatie tussen missie en visie

Missie
De missie van ons waterschap is in principe tijdloos. Deze beschrijft waar wij voor staan als 
waterschap.
Het waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende water 
voor boeren en bedrijven en voor schoon water in stad en natuur. Zo kunnen we veilig wonen, werken 
en recreëren in ons waterrijke gebied1. 

Visie
In een visie beschrijven wij hoe wij invulling geven aan onze missie. Het gaat dan om ambities, 
rollen en posities). Dus: hoe willen wij gezien worden en wat kan de samenleving van ons 
verwachten? Onze visie heeft betrekking op een bepaalde periode. In ons geval kijken we tien jaar 
vooruit naar 2030. Dit hebben we betekenis gegeven in de factsheets.

1 In onze huidige missie staat tevens vermeld “Samen met onze partners doen we dat op een sobere en doelmatige manier”. Dit 
is nu in de missie achterwege gelaten omdat dit feitelijk invulling van het hoe (dus visie) betreft.
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De ambitievarianten onderling vergeleken: wat voor waterschap willen we zijn?

Ambities hangen nauw samen met de vraag: wat willen wij voor waterschap zijn? We hebben twee 
dimensies ontdekt die naar ons idee antwoord kunnen geven op deze vraag. Dat zijn:

1. Oriëntatie op uitvoering van taken versus oriëntatie op het realiseren van maatschappelijke 
effecten.

2. “Sturend” zijn versus “volgend” zijn.

We hebben dit uitgewerkt in de volgende figuur:

Deltabijeenkomst 21 januari: Wij realiseren ons dat een model nooit precies de werkelijkheid kan 
representeren, bovendien kan positionering van het waterschap per thema verschillen.
Maar wij gaan op basis van deze figuur tijdens de Deltabijeenkomst graag met u in gesprek over de 
vraag wat voor waterschap u voor ogen heeft in 2030. 


