
 

Variant 2: “Actief midden in de samenleving…”

A. Koers en Rol

Koers
Wij zorgen voor veilig wonen, werken en recreëren en een gezond watersysteem en willen dat inwoners en 
bedrijven daar goed gebruik van kunnen maken. Waar onze waterdoelen hiermee gerealiseerd kunnen 
worden gaan we samenwerkingsrelaties aan. Wij vinden het belangrijk dat in 2030 iedereen in ons gebied 
het belang van goed waterbeheer begrijpt en nodigen inwoners en bedrijven uit hieraan bijdragen te leveren. 

Rol
Wij hebben een open uitnodigende houding naar onze partners en de bedrijven en inwoners in ons gebied. 
Wij faciliteren initiatieven van derden waar deze kunnen bijdragen aan het realiseren van onze 
doelstellingen. Wij vinden de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaringen belangrijk en leveren 
daar, ook financieel, bijdragen aan. Om dit mogelijk te maken willen wij onze positie in verschillende 
functionele netwerken versterken.

B. Kenmerken vier programma’s

1. Waterveiligheid
Wij stellen kaders en voeren het hoogwaterbeschermingsprogramma uit. Wij streven naar een 
kwaliteit van dijken conform de landelijke methodiek. Ook geven wij medeoverheden, inwoners en 
bedrijven de mogelijkheid initiatieven te nemen rond onze waterkeringen, mits deze geen obstakel 
vormen om de waterveiligheidsdoelen te halen. 

2. Watersysteem
Klimaatverandering speelt een belangrijke rol. Het regionale watersysteem en het watersysteem in 
het stedelijk gebied richten we robuust in om te kunnen anticiperen op klimaatveranderingen.
Hiertoe dragen wij in stedelijk gebied structureel bij aan gemeentelijke plannen op basis van 
meerjarenafspraken waarmee het voorzieningenniveau toeneemt. 
Het grondwaterdossier vraagt meer aandacht, we schakelen geleidelijk van een passieve houding 
over naar een meer actieve houding om meer invloed uit te kunnen oefenen.
Rond het proces in het veenweidegebied werken we met de provincie samen. In de tussentijd 
proberen we met een afgestemd waterbeheer de maaivelddaling te vertragen en ook het huidige 
functioneel gebruik voort te laten bestaan waarbij een andere invulling van deze functie of het 
grondgebruik tot de mogelijkheden behoort.
In het kader van de klimaatverandering is er meer aandacht nodig voor waterkwaliteit. Dit geldt met 
name voor de overige wateren, waarbij we de toestand van deze wateren in 2030 goed in beeld 
hebben.
Wat betreft gewasbeschermingsmiddelen zetten wij in op een verbetering van de regionale 
waterkwaliteit door middel van meer onderzoek, meten, voorlichting en landelijke beïnvloeding.
De KRW-opgaven worden via het WOM programma integraal uitgevoerd. Wij komen onze 
resultaatverplichtingen van de KRW (2027) na. Wij besteden meer aandacht aan biodiversiteit en 
stellen nieuwe KRW-doelen vast voor de periode na 2027.

3. Waterketen
Wij zetten wij ons in voor een goede waterkwaliteit. We vinden het echter acceptabel dat de totale 
nutriëntenemissies vanuit onze RWZI’s toeneemt met maximaal 5% als gevolg van de toename van 
de aangeboden hoeveelheid afvalwater. We benutten de huidige overcapaciteit op de RWZI’s en 
daarnaast doen we beperkte technische aanpassingen om de zuiveringsprocessen te optimaliseren.
Wij werken samen met gemeenten met het doel jaarlijks 0,75% verhard oppervlak af te koppelen. 
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Dit leidt tot een grotere afname van rioolvreemdwater en regenwater dan de toename van afvalwater 
als gevolg van de groei van inwoners en kleine bedrijven. Met deze aanpak willen wij ook de 
klanttevredenheid bij gemeenten verhogen.
Wij staan midden in de samenleving en vinden samenwerking met bedrijven belangrijk. Wij zetten 
daarbij in op minder emissies van N en P, realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en 
kostenbesparingen in de waterketen.
Aansluitend op het streven om in 2025 energie neutraal te zijn, is tot 10% energie bespaard op de 
RWZI’s. Uitgaande van het Klimaatakkoord, hebben wij in 2030 op de RWZI’s 49% CO2-reductie 
gerealiseerd.
Wat betreft circulariteit en duurzaamheid maken wij in 2030 van 5% tot 25% minder gebruik van 
hulpstoffen of hebben wij die vervangen voor duurzamer varianten. In 2030 winnen wij 5 tot 10% aan 
grondstoffen terug uit het afvalwater (bijvoorbeeld CO2, fosfaat of cellulose) en hergebruiken wij tot 
10% aan materialen.

4. Maatschappij en organisatie
Wij willen onze positie in diverse netwerken versterken waardoor we sneller nieuwe technieken en 
innovaties kunnen toepassen. Digitale transformatie is een hulpmiddel bij het efficiënter inrichten van 
de organisatie. We nemen maatregelen op het gebied van energie en duurzaamheid waar deze 
kostenefficiënt zijn en/of een rendabele business case kan worden ontwikkeld.
Voor energieneutraal betekent dit vasthouden aan onze huidige doelstellingen en wat betreft het 
klimaatakkoord gaan we extra inspanningen leveren om de afspraken te realiseren. 

C. Bestuurlijke aandachtspunten

1. Wat gaan we anders doen?
We gaan door met het beleid dat we hebben ingezet. 
Gezien de ontwikkeling van het klimaat gaan we ons beleid voor inrichting en beheer van het 
watersysteem aanpassen. 
We worden zichtbaarder als waterschap door een toenemend voorzieningenniveau en de 
maatregelen (projecten, voorlichting et cetera) die we uitvoeren om te anticiperen op 
klimaatverandering.

2. Hoe verhoudt zich dit tot ons coalitieakkoord?
Deze variant sluit goed aan bij de ambities uit het coalitieakkoord, met uitzondering van het verder 
gaan dan het klimaatakkoord.

3. Wat betekent dit voor onze samenwerking en hoe sluit dit aan bij de verwachtingen van onze 
partners?
Wij vinden ontwikkeling van kennis belangrijk, werken samen met andere waterschappen, het Rijk, 
gemeenten en kennisinstituten. 
Samenwerking met overheden en grondgebruikers aan verschillende uitdagingen vinden wij 
belangrijk, bijvoorbeeld wat betreft maaivelddaling en de klimaatveranderingen. Wij werken als 
gesprekspartner daarbij vooral vanuit het belang van het waterbeheer.
Rond de inrichting en het beheer van de waterketen en klimaatadaptatie wordt in deze variant 
samenwerking met gemeenten en bedrijven actief opgezocht en duurzaam onderhouden.

4. Wat betekent deze koers voor onze houding naar inwoners en bedrijven?
Wij geven inwoners en bedrijven de gelegenheid mee te praten over de inrichting van ons gebied. 
Wij stimuleren bewoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor wateroverlast en droogte op 
het eigen terrein. Wij participeren in maatschappelijke initiatieven. 
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D. Doelen per programma

Doelen programma Waterveiligheid

Onderwerp Doel

Ambitieniveau HWBP In 2045 voldoen alle primaire keringen aan de waterveiligheidsnorm.

Multifunctioneel gebruik dijken In 2030 hanteren wij een “Ja, mits” beleid ten aanzien van initiatieven van derden voor 
multifunctioneel gebruik van onze waterkeringen.

Ontwikkelen kennis en innovatie We werken mee aan het ontwikkelen van kennis en innovatie en leveren capaciteit.

Communicatie meerlaagsveiligheid Het waterschap communiceert passief over veiligheid (website en dergelijke).

Doelen programma Watersysteem

Onderwerp Doel

Voorzieningenniveau Klimaatrobuust systeem regionaal: systeem in 2030 op orde op basis van de 
klimaatvoorspellingen voor 2050, proactief, anticiperend.

Gewasbeschermingsmiddelen Vergaande verbetering van de regionale waterkwaliteit, welke wordt ondersteund door 
metingen en onderzoek naar bronnen.

Maaivelddaling inhoud Maaivelddaling vertragen, maar functies bepalen het peil.

Maaivelddaling beleid Rol in proces Veenweidetraject: samen met provincie waarbij de rolvastheid en 
samenwerking met elkaar in balans zijn.

Grondwaterbeheer Actieve houding richting ingelanden, gemeenten en provincies, met als doel meer invloed 
op het grondwaterbeheer. 
Minimaal grondwatermeetnet, wel meldingsplicht, geen handhaving en wat betreft de rol 
rond het grondwaterbeheer een terughoudende opstelling richting de provincies.

Klimaatadaptatie stedelijk gebied Klimaatrobuust oppervlaktewatersysteem in stedelijk gebied.

Doelen overige wateren In 2030 is de toestand en de ontwikkeling hiervan voor de overige wateren zoals sloten en 
stedelijke waterpartijen in beeld.

Doelen programma Waterketen

Onderwerp Doel

Waterkwaliteit / KRW / nutriënten Toename totale emissie RWZI's met maximaal 5% als gevolg van groter aanbod afvalwater. 
Langzamerhand meer aanspreken van de overcapaciteit van de RWZI's.
Beperkte optimalisatie van de zuiveringsprocessen. 

Samenwerking met gemeenten Jaarlijks netto 0,75% afkoppelen en afname volume afvalwater per jaar op basis van het 
huidige klimaat. Afkoppelen geeft een grotere afname van rioolvreemd- en regenwater in 
de aanvoer naar RWZI's dan de groei van extra inwoners en bedrijvigheid. Verhogen 
klanttevredenheid gemeenten.

Samenwerking met grote lozers Aandeel afvalwater grote lozers licht toenemend (>5%).
Overcapaciteit RWZI's licht dalend (>5%).
Tarief gebonden lozers licht dalend (>5% of >5% minder emissie) of meer verduurzaming 
(energie/circulair).
Verbeterende relatie bedrijven en klanttevredenheid is sterk verbeterd.

Energieneutraal en klimaatneutraal In 2025 is WDODelta energieneutraal en is tot 10% energie bespaard op RWZI's.
In 2030 hebben wij 49%  CO2-reductie gerealiseerd (klimaatakkoord).

Circulair uit afvalwater In 2030:
- van 5% tot 25% minder gebruik van hulpstoffen of vervanging daarvan,
- van 5% tot 10% terugwinning grondstoffen uit afvalwater,
- tot 10% hergebruik van materialen en grondstoffen (bijvoorbeeld CO2, fosfaat of 

cellulose).

Doelen programma Maatschappij en Organisatie

Onderwerp Doel

Energieneutraal Huidig beleid: streven naar energie neutraal in 2025.

Digitale transformatie Opvangen vergrijzing: 10% uitstoom gepensioneerden (over 10 jaar) “digitaal opvangen” en 
organisatie efficiënter maken.

Circulair Landelijk beleid, inclusief ledenraad Unie van Waterschappen, aanhouden: 100% circulair 
2050, 50% minder primaire grondstoffen 2030.

Klimaatneutraal We voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord: 49% CO2-reductie in 2030 en 100% 
CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 2009.

Biodiversiteit Waar mogelijk (ad hoc) kansen benutten, mits dit minimale investeringen vraagt.


