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Drents Overijsselse Delta

Dit is het coalitieakkoord 2016-2019 van de fracties Water Natuurlijk, CDA,
ChristenUnie, VVD en Ongebouwd. In 12 paragrafen weerspiegelt dit akkoord op
hoofdlijnen de bestuurlijke ambities en onze accenten. Het toont onze identiteit
en de strategische waarden die we als Dagelijks Bestuur willen hanteren in onze
werkwijze, bij het maken van onze afwegingen en in onze besluitvorming.
Onze missie: wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor
boeren en bedrijven, voor schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze
partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het
gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Wij zijn Drents Overijsselse Delta:
één organisatie die wonen, werken en natuur
verbindt met water.
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1. Agenda op hoofdlijnen

We kiezen bewust voor een bestuurlijke agenda op hoofdlijnen, waarin wij ook aangeven hóe we willen
werken. We starten immers met een nieuwe organisatie en een nieuw omvangrijk werkgebied met nieuwe
uitdagingen en opgaven.
Door te werken vanuit een missie en een visie zijn we flexibel, en beter in staat om rekening te houden met
de actualiteit van de wateropgaven in ons gebied en met de dynamiek in de samenleving.

2. Nieuwe start

Het is een voorrecht om aan een nieuw waterschap te bouwen: het is spannend en uitdagend, en het maakt
ons ambitieus. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta staat voor een nieuw begin van het integraal
waterbeheer in Midden- en Zuid-West Drenthe en West-Overijssel. Dat is bij uitstek een gelegenheid om
‘oude’ gewoonten en afspraken eens tegen het licht te houden, de goede te behouden en nieuwe -beterete introduceren en te ontwikkelen.
De beloofde voordelen van de fusie willen we daadwerkelijk realiseren. Niet alleen de financiële voordelen,
maar ook de voordelen voor de kwaliteit van de taakuitoefening en een klantgerichte dienstverlening:
1+1=3 ! We zullen de resultaten monitoren en tussentijds evalueren. Ook willen we weten hoe inwoners,
bedrijven, agrariërs en andere partners ons werk waarderen: we gaan voor goud!

3. In verbinding met de samenleving

De verhouding tussen de overheid en de burger verandert, onder invloed van bijvoorbeeld de (social)
media, de individualisering en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Inwoners, bedrijven en
organisaties stellen zich steeds assertiever en actiever op. Ze nemen initiatieven, willen meedenken over
oplossingen, en zich actief bemoeien met beleid dat hen direct raakt of hen in hun belangen schaadt.
Het OESO rapport (2014), Watergovernance in the Netherlands, heeft in onze moderne samenleving
geconstateerd dat het draagvlak voor onze watertaken geen vanzelfsprekendheid is. Ons motto is
verbinding maken mét die omgeving. Verbinding maken betekent dat we - bestuurlijk én ambtelijk
- vroegtijdig het gesprek aangaan over onze taakinvulling: over het maken van onze beleids- en
uitvoeringsplannen, over de realisatie van projecten en over de uitvoering van beheer en onderhoud.
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4. Werken vanuit een missie en een visie
Missie

In onze bestuurlijke agenda laten we ons leiden door de missie die we in de inleiding al noemden:

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen
met water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven, voor
schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze partners
doen we dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen
in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.
De basis voor onze visie voor de komende bestuursperiode is openheid, een brede kijk, een duidelijke rol en
samenwerking.

Openheid

Onze houding en aanpak worden gekenmerkt door een open en samenwerkingsgerichte bestuursstijl
en taakuitoefening. We zijn transparant: we laten zien wát we doen, wat onze waarden zijn en hoé we
zaken aanpakken. Van onze partners en van andere partijen, kennen we hun wensen, informatiebehoefte,
(economische) belangen en agenda’s.

Brede kijk

Als functionele overheidsorganisatie richten we ons op de regionale opgaven in het waterbeheer ten aanzien
van de waterveiligheid, de waterhoeveelheid en waterkwaliteit en de afvalwaterketen. Deze opgaven zijn vaak
nauw verbonden met de fysieke omgeving en de leefbaarheid, en dat vraagt van ons een brede kijk.

Rol

We hanteren duidelijke bestuurlijke kaders en uitgangspunten, waardoor het mogelijk is in onze
taakuitvoering ‘grootschalig te regisseren en kleinschalig uit te voeren’. Onze taken voeren we prima en
betaalbaar uit.
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We zijn duidelijk over onze rol en wat de partners van ons mogen verwachten. Afhankelijk van de situatie
en de omstandigheden nemen we soms het initiatief en de regierol, soms reageren we op initiatieven van
anderen, en soms nodigen we anderen uit om initiatieven te nemen en faciliteren wij zo nodig.

Samenwerking

We zijn geïnteresseerd in het perspectief vanuit inwoners, bedrijven en andere groepen in de samenleving.
Als waterschap werken we bijna altijd samen met andere partijen, steeds meer in wisselende allianties, en
we koppelen zoveel mogelijk mee met activiteiten van anderen om ‘win-win’ oplossingen te bereiken. Als er
sprake is van gecombineerde belangen, staan we gezamenlijk voor een opgave, en maken we afspraken wie
welke bijdrage betaalt. Duurzaam handelen beschouwen we als een maatschappelijke opdracht.

5. Modern bestuur
Schrappen overbodige regels

We starten met harmoniseren van beleidsambities en uitgangspunten. Daarvoor maken we nieuwe
afwegingen en keuzes over ambities, randvoorwaarden en de manier van werken.
Doordat we heldere kaders en uitgangspunten gaan vaststellen, is het mogelijk om ‘kleinschalig uit te
voeren’, in nauw contact met de directe belanghebbenden. Overbodige kaders en uitgangspunten schaffen
we af.

Vernieuwing in samenwerking

We tonen bestuurlijke moed en lef en geven vertrouwen, door sommige zaken meer ‘los te laten’. We
willen experimenteren met samenwerkingsvormen met individuen en groepen in de samenleving en gaan
uitgangspunten vaststellen tot hoe ver onze waterschapszorg reikt. In sommige situaties doen we een
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden, op hun inzet en hun initiatieven. In het
beeld van de zogenaamde ‘doe-democratie’ vinden we de kenmerken terug van actieve en initiatiefrijke
inwoners en bedrijven.
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Algemeen Bestuur

Met het oog op transparantie hechten we sterk aan de openbaarheid van vergaderingen en willen
we het Algemeen Bestuur (AB) in een vroegtijdig stadium betrekken bij de beleidsvoorbereiding. De
meningsvorming, de weging van uiteenlopende alternatieven en het besluitvormingsproces willen we ruim
aandacht geven. We zullen met een werkgroep van AB-leden nagaan hoe onze bestuurlijke organisatie het
beste kan worden ingericht. Om de controlerende functie van het AB te versterken gaan we onderzoeken
welke opties er zijn, variërend van een eigen auditcommissie tot een externe rekenkamer.

Dagelijks Bestuur

Als collegiaal bestuur draagt het Dagelijks Bestuur (DB) collectieve bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Elk DB-lid is eerste aanspreekpunt voor een specifieke bestuurlijke portefeuille, waarin onderdelen van
begrotingsprogramma’s en ook de gebiedsoriëntatie naar voren komen. Sommige portefeuillethema’s zijn
vooral inhoudelijk van aard; bij andere onderwerpen is er veel meer sprake van een coördinerende rol.

Werken aan waterbewustzijn

Het eerder vermelde OESO rapport (2014) wijst ondubbelzinnig op het gebrek aan waterbewustzijn
(awareness gap) in de Nederlandse samenleving. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor de inwoners en
bedrijven in Drenthe en Overijssel. Ze zijn in onze ogen onvoldoende bekend met het belang en de rol van
water bij het wonen, werken en recreëren, en met de taak die het waterschap daarin heeft. Tegelijkertijd
heffen we jaarlijks directe belastingen bij bewoners en bedrijven.
We gaan in onze bestuursperiode dat geringe bewustzijn en die geringe betrokkenheid van de samenleving
verbeteren. Onze inwoners wensen communicatie en educatie op maat: niet over wat wíj te vertellen
hebben, maar over wat zíj willen weten. Onze ambities en activiteiten in het gebied maken we zichtbaarder,
en we zorgen ervoor dat ze dichter bij de beleving van inwoners en bedrijven komen te staan.

Communicatie

Het waterschap blijft zich vernieuwen op het gebied van communicatie. We gaan op grond van vernieuwde
uitgangspunten en ambities - niet (alleen) zenden maar (meer) luisteren - het communicatie- en
educatiebeleid verder vormgeven. Het gedachtengoed uit de notitie ‘De Blauwe schakel’, het waterschap
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als omgevingsgerichte partner, maar ook de respons uit de samenleving, vormen daarvoor een belangrijke
basis en leidraad.
Betrokkenheid van jongeren vinden we van wezenlijk belang voor het realiseren van duurzaam
maatschappelijk draagvlak. Het spreekt vanzelf dat we met moderne sociale media en digitale tools onze
aanpak hierop toespitsen.
Een specifiek onderdeel van communicatie vormt de crisiscommunicatie. We stellen onverminderd hoge
eisen aan de kwaliteit ervan, en ook hierin gaan we steeds optimaler te werk om effectief te zijn. Onze wijze
van crisisbeheersing wekt vertrouwen op en reikt tijdig oplossingen aan.

6. Waterschapsorganisatie
Naar één organisatie

In de komende bestuursperiode vergt de transitie naar
een nieuwe organisatie veel aandacht. Onze taken vragen
erom dat in een zo kort mogelijke periode, de organisatie
op orde wordt gebracht. De opgave is om van twee goed
ingewerkte organisaties met een verschillende cultuur,
één organisatie te maken. Dat geldt zowel voor het
ambtelijk áls het bestuurlijk deel. Het betrekken van een
modern nieuw waterschapsgebouw, medio 2016, zal daar
stevig aan bijdragen.
Vijf basiskenmerken zijn in onze ogen bepalend voor
een succesvolle en snelle organisatieontwikkeling:
bedrijfszeker, vakbekwaam, omgevingsbewust,
samenwerkingsgericht en maatschappelijk verantwoord.
Het leidt onder meer tot hoge en ook nieuwe eisen aan
het risicobeheer, aan de vaardigheden van medewerkers
en bestuurders, en aan de algehele bedrijfsvoering van
het waterschap. Vanwege de omvang en de impact van
deze transitie willen we de resultaten die geboekt worden,
laten monitoren opdat er goed inzicht is in de voortgang.

ASSEN

STEENWIJK

Weerribben

HOOGEVEEN

MEPPEL

Echten

Staphorst
Kampereiland

KAMPEN
Vecht

ZWOLLE

Lemelerberg

RAALTE

Kennis en vaardigheden

Diepenveen
Met ruim 500 medewerkers bevat de nieuwe organisatie
veel deskundigheid, ervaring en expertise. De invulling
van goed werkgeverschap is daarin ook belangrijk.
Het is van essentieel belang dat de organisatie blijft
DEVENTER
beschikken over ruime gebiedskennis. Dat beschouwen
we als een onmisbaar fundament voor een succesvolle taakuitvoering in ons werkgebied.
We zorgen ook dat we over voldoende kennis en inzicht beschikken van de strategische trends en
ontwikkelingen in de regio en daarbuiten, en ontwikkelen een visie op wat deze kunnen betekenen voor
onze rol en onze taakuitoefening. Daarbij is het de bedoeling dat de organisatie zich flexibel toont om
optimaal toegerust te zijn voor zijn taakuitoefening.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden met andere partijen die een gunstig effect hebben op de kwaliteit van onze
taakuitvoering en efficiëntie, zetten we onverminderd voort. In de afvalwaterketen zullen we onze
samenwerking met gemeenten verder gaan ontwikkelen in het kader van RIVUS en FLUVIUS. Een ander
voorbeeld vormt de samenwerking Waterkracht waarin we met drie buurwaterschappen samenwerken op
het gebied van shared services. We ontwikkelen naar behoefte nieuwe samenwerkingsvormen.
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7. Innovatie en duurzaamheid
Technisch en sociaal

We willen dat innovatief en duurzaam handelen een aansprekend kenmerk is van onze organisatie en
onze werkwijze. Naar onze overtuiging kunnen we met een innovatieve houding en aanpak meer kansen
op duurzaamheid benutten. Het zijn twee sterk verbonden begrippen waarbij het gaat om technische en
sociale invalshoeken.
Het vraagt om een integrale afweging van belangen en behoeften met zo min mogelijk belasting voor
planet, in balans met people en prosperity. Innovaties vinden we geen doel op zich, het moet extra kwaliteit,
doeltreffendheid en/of besparingen in de exploitatie opleveren.

Kansen benutten

Beide onderwerpen hebben een lange termijn horizon en we zetten in op een langjarige beweging met
het beeld voor ogen van een zakelijk, ondernemend, duurzaam en innovatief waterschap. We zien in
de komende bestuursperiode volop kansen om op een praktische manier het waterbeheer verder te
verduurzamen door de ingeslagen weg actief uit te bouwen.
Daarvoor richten we ons op een breed aandachtsveld. Onder meer op de winning van grondstoffen
en verdere energiebesparing en energiewinning in de afvalwaterketen. Op verbeteringen in het
zuiveringsproces en op het voorkomen en verwijderen van resten van specifieke probleemstoffen uit
afvalwater. Hergebruik van materialen, bijvoorbeeld bouwmaterialen of maaisel, kunnen bijdragen aan de
circulaire economie. De verbetering van waterveiligheid is een aandachtsveld met veel nieuwe inzichten en
toepassingen in faalmechanismen, nieuwe dijkverbeteringstechnieken, normstellingen en de wijze van het
beheer.
Sociale innovaties in werkprocessen in de organisatie kunnen tot winst in effectiviteit en efficiëntie leiden.
Bij het werken aan participatie in gebiedsprocessen spelen nieuwe sociale invalshoeken vaak ook een rol.
Om handvatten te geven willen we de breedheid van duurzaamheid vertalen naar duidelijk ambities. Een
innovatie- & duurzaamheidsagenda met duidelijke ambitievelden en actuele uitgangspunten, geeft meer
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samenhang en richting aan de ontwikkelingen.
Zo’n programmatische aanpak zal ons helpen om kansen en mogelijkheden voor onze organisatie beter te
kunnen benutten. Voor de stimulering van nieuwe ideeën en het vormgeven ervan willen we een specifiek
budget beschikbaar stellen.

Slim experimenteren

Innoveren én werken aan duurzaamheid vragen om investeringen in kennis, in techniek, in cultuur en in
andere werkwijzen. Ze vergen ook durf, want er zijn risico’s mee verbonden. Je weet immers van te voren
niet altijd waar je uit komt.
Daarom willen we ruimte bieden om te experimenteren en praktijkervaringen opdoen in pilots. Dan zijn we
beter in staat aan te sluiten bij perspectiefvolle (inter)nationale ontwikkelingen waarmee we onze kennis en
ervaring vergroten en verdiepen. Soms zijn we in de omstandigheid dat het waterschap zich opwerpt als
één van de eerste gebruikers van een nieuwe toepassing (‘launching customer’). Mede op grond van onze
ervaringen kan een nieuwe toepassing daarmee uitontwikkeld worden.
We doen dit niet in ons eentje, daarvoor werken we slim samen - in vaste en wisselende allianties - met
bijvoorbeeld kennisinstellingen, (agrarische)bedrijven, onderwijs, andere waterschappen en medeoverheden, maatschappelijke organisaties en de EU. Naast eigen financiering willen we zo veel mogelijk
gebruik maken van (inter)nationale subsidies en bijdragen van derden.
Zodra we toe zijn aan praktische toepassingen met een grootschaliger karakter, worden de beoogde
investeringen altijd gebaseerd op een uitgewerkte business case of een MKBA studie (Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse).

8. Internationale samenwerking
Maatschappelijk betrokken

Internationale samenwerking gaat over de inhoudelijke thema’s en de governance (bestuurlijk) van het
regionaal waterbeheer. In het Wash-akkoord (Water Sanitatie Hygiëne, akkoord van Schokland) hebben
we ons gecommitteerd bij te dragen aan langjarige internationale doelstellingen op het gebied van water,
sanitatie en hygiëne. In 2015 stellen de Verenigde Naties nieuwe Sustainable Development Goals vast
waarna ze deze de komende jaren gaan uitdragen. Daarin zijn ook doelstellingen geformuleerd voor
duurzaam lokaal waterbeheer. De nadere afspraken die hieromtrent gemaakt zullen worden door de Unie
van Waterschappen zullen we als leidraad gebruiken voor onze invulling van de activiteiten.

Dutch Water Authorities

We willen de huidige inzet op kennis- en ervaringsuitwisseling voortzetten.
Onze inspanning richten we vooral op landen waarmee we nu ook al samenwerken, zoals Zuid-Afrika
(landencoördinatie), Burkina Faso , Bolivia en Colombia.
Voor het opzetten en uitwerken van projecten zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van (inter)nationale
subsidieprogramma’s en financiering van andere partijen.
Onze activiteiten over de grens verrichten we binnen het verband van Dutch Water Authorities (DWA) van
de Unie van Waterschappen. DWA vormt steeds meer het internationale gezicht van de gezamenlijke
waterschappen om internationaal expertise te leveren waar het gaat om ‘aid en trade’. Deze (publiekprivate) samenwerking in de gouden driehoek (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) komt
eveneens ten goede aan onze taakuitoefening in Nederland. En voor onze medewerkers biedt het extra
ontplooiingskansen.
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9. Beheer en onderhoud oppervlaktewater
Waterkwaliteit

Het waterschap is verantwoordelijk voor een watersysteem dat gezond is, en dat voldoet aan de wettelijke
normen en geschikt is voor wonen en recreëren, werken, landbouw en de natuur in het gebied.
Met ‘gezond water’ bedoelen we dat ons oppervlaktewater vrij is van te grote hoeveelheden nutriënten,
bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonachtige stoffen en microplastics.
We wegen de mogelijkheden af om te kiezen voor maatregelen bij de bron of te kiezen voor (kostbare) endof pipe maatregelen. We richten onze aanpak bij voorkeur op maatregelen bij de bron.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het initiatief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van LTO grijpen we aan om intensief samen
te werken met (collectieven van) agrariërs om zo kansen en mogelijkheden te benutten op een betere
oppervlaktewaterkwaliteit en een goede waterhoeveelheid. Onze rol bestaat uit faciliteren en stimuleren,
waarbij we onze bijdragen afstemmen op de situatie.
De haalbaarheid van het instrument blauwe diensten voor verbeteringen in het watersysteem wordt nader
onderzocht.

Efficiënt werken

We willen bij de uitvoering van het beheer en onderhoud van de watergangen efficiënter en effectiever
worden. De komende jaren gaan we onverminderd door om onze dienstverlening en taakuitvoering op dit
terrein te optimaliseren. Daarvoor baseren we ons op jarenlange ervaringen van agrariërs en van onszelf,
op resultaten van evaluaties, en ook op signalen van inwoners en grondeigenaren.
De risico’s die agrariërs en natuurbeheerders lopen bij extreme droogte en bij wateroverlast na hevige
regenval, hebben we daarvoor goed in beeld. Op grond daarvan zullen we afwegen welke wijze van
onderhoud en beheer in onze sloten, beken en weteringen het beste past bij de omstandigheden. Maar ook
het beste past in onze bedrijfsvoering en bij onze visie op duurzaamheid.
We vinden het van essentieel belang dat het waterschap in staat is om alert te reageren op plotselinge

10

onvoorziene knelpunten in de watergangen. Daarvoor willen we voldoende middelen beschikbaar hebben
om die snel te kunnen oplossen.
Een ander maatschappelijk aspect dat in onze afwegingen bij de inrichting van ons beheer en onderhoud
een rol gaat spelen is, hoe ver onze publieke waterschapszorg reikt in het watersysteem, en wat
redelijkerwijs door particulieren (inwoners, agrariërs, terreinbeheerders) kan worden gedaan. Daarover
zullen we nader in gesprek gaan met onze omgeving in het landelijk én in het stedelijk gebied en zullen we
daarover uitgangspunten gaan formuleren.

Stedelijk water

Voor de overdracht van bestaand en nieuw stedelijk water aan het waterschap zijn er duidelijke afspraken
met gemeenten gemaakt over deze taakuitvoering en de kostenverdeling. De uitvoering van de taak heeft
tot gevolg dat we vaker in de stedelijke omgeving aanwezig zijn om onze werkzaamheden te verrichten.
Bij de inwoners willen we door middel van communicatie en educatie hun bewustzijn voor onze
taakuitvoering vergroten. Ook willen we hen informeren over maatregelen die zijzelf kunnen nemen voor
een beter waterbeheer in hun directe omgeving, bijvoorbeeld door te wijzen op mogelijkheden als minder
verstening in tuinen, meer groen aanleg, afkoppelen van regenwaterafvoer.

10. Klimaatactieve Stad
Nieuwe opgaven

De wateropgaven gaan zich op meer plaatsen in de samenleving manifesteren. De stad krijgt last van
toenemende warmte en waterschaarste in de zomer (hittestress). En de kans op wateroverlast door
plensbuien neemt eveneens toe. Daarom dient zich een relatief nieuw thema aan: de Klimaatactieve Stad
(KAS). Het is een beweging waarbij gemeenten, het waterschap en anderen partijen elkaar opzoeken om
gezamenlijk - vanuit een integrale kijk en expertise - de specifieke klimaatopgaven in stedelijk gebied
in beeld te brengen. Vervolgens willen ze oplossingsrichtingen realiseren voor een duurzaam woon- en
werkklimaat. Voor ons waterschap is het bij uitstek een kans om het waterbewustzijn te vergroten. In
situaties waar sprake is van gecombineerde belangen tussen de partijen, ligt een gezamenlijke financiering
voor de hand, ook vanuit het perspectief van de inwoners.
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Rol

Bij deze complexe opgaven met veel verschillende belangen willen we geen toeschouwer zijn, maar
actief deelnemen door middel van een programmatische aanpak met duidelijke ambities. Onze kennis
en expertise willen we beschikbaar stellen en inzetten om natuurlijke partnerschappen te ontwikkelen.
We worden onderdeel van nieuwe netwerken met nieuwe ‘kennissen’. We gaan inwoners, bedrijven
en instanties uitnodigen om zelf ook met ideeën te komen en initiatieven te nemen voor een beter
woonklimaat.
We werken niet alleen samen met gemeenten, maar ook met bewonersorganisaties, woningcorporaties,
stedelijke planvormers en ontwikkelaars.

11. Klimaatverandering en ons waterbeheer
Klimaateffecten

De klimaatverandering heeft de grootste impact op ons waterbeheer op de lange termijn.
Het gevolg is dat de wateropgaven zich steeds indringender gaan manifesteren ten aanzien van droogte,
wateroverlast, kans op overstromingen en kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat vraagt van ons een
samenhangende aanpak op basis van een lange termijnvisie.

Waterbeheerplan

De maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21), de Deltabeslissingen
in het Deltaprogramma, en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn zeer bepalend voor de
invulling van ons regionale waterbeheer. In het Waterbeheerbeheerplan (2016-2021) hebben we onze
ambities en de beoogde maatregelen aangegeven die we in de betreffende periode willen gaan uitvoeren.
Dat doen we in nauwe afstemming met de naburige Rijn-Oostwaterschappen. De middelen die we
beschikbaar stellen en de maatregelen die we gaan voorbereiden en uitvoeren, komen aan de orde in de
achtereenvolgende waterschapsbegrotingen en meerjarenramingen.
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Uitvoeringsprogramma

In het kader van de KRW en WB21 zetten we onverminderd voort de uitvoeringsprogramma’s ‘Water
op maat’ en ‘Ruimte om te leven met water’. Daardoor zal de waterhoeveelheid en de chemische en
ecologische waterkwaliteit beter worden. Bij de voorbereiding van de besluitvorming hiervoor, zorgen we
voor transparante afwegingen tussen oplossingsalternatieven om de gestelde doelen in 2027 te realiseren.
De beschikking over voldoende zoet water voor de aanwezige functies op de hogere zandgronden (natuur,
landbouw) wordt steeds belangrijker. De voorwaarden en ambities vanuit het Deltadeelprogramma
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) geven we een centralere positie in onze uitvoeringsprojecten.
De keuzes die we maken om water vast te houden, water te bergen en af te voeren, leiden tot een
robuust watersysteem. Robuustheid in het watersysteem houdt in dat bij te veel of te weinig neerslag de
waterhoeveelheid tegen ‘een stootje’ kan.

Waterveiligheidsagenda en Integraal Zuiveringsplan

We stellen een waterveiligheidsagenda vast en we actualiseren het Integraal Zuiveringsplan (IZP). Deze
vormen de kaders voor de maatregelen die we nemen ter verbetering van de waterveiligheid (o.a. HWBP,
regionale keringen, zorgplicht) en de opzet en inrichting van onze zuiveringsinstallaties. Alternatieve
oplossingsrichtingen zullen we op een transparante manier in beeld brengen. Vanuit het oogpunt van
kosteneffectief werken gaat het vaak om afwegingen tussen investeringen doen en/of het nemen van
beheermaatregelen waarmee de beoogde resultaten bereikt worden.
Voor waterveiligheid biedt het concept Meerlaagsveiligheid inzicht in uiteenlopende oplossingsrichtingen
bij overstromingsrisico’s. Naast de traditionele vaak kostbare dijkversterkingen (1e laag), kunnen in
sommige situaties ook maatregelen in de ruimtelijke inrichting van een gebied (2e laag) de waterveiligheid
verbeteren. Een volgende invalshoek is om de calamiteitenbeheersing (3e laag) zodanig in te richten dat
specifieke overstromingsrisico’s daardoor op bepaalde locaties maatschappelijk verantwoord zijn.
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Recreatie en erfgoed

Recreatief medegebruik van onze waterschapseigendommen en het behoud van watererfgoed dragen
onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Onze inwoners waarderen het zeer als hen de
gelegenheid geboden wordt om te wandelen of te fietsen over onze paden en langs onze oevers. Bij onze
weteringen, meren en rivieren gaat het om de mogelijkheden voor sportvissers, schaatsers en om te varen.
Het zijn belangrijke nevendoelstellingen van ons waterschap. Indien mogelijk faciliteren we initiatieven van
anderen, en maken we afspraken over wie welke bijdrage levert.
De uitgangspunten voor de nevendoelstellingen zullen we actualiseren voor ons gehele werkgebied. Voor
het onderhouden van watererfgoed stellen we jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar.
Beide thema’s worden maatschappelijk erg gewaardeerd en bieden kansen om invulling te geven aan onze
zichtbaarheid en ‘verbinding maken’ met de beleving van inwoners en recreanten in het gebied. Indien er
als gevolg van wandel- of fietsfaciliteiten te veel risico’s aan de orde zijn voor (agrarische) bedrijven, nemen
we specifieke maatregelen om die risico’s te verkleinen of op te heffen.
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12. Financieel kader
Financieel beleid

De begroting 2016 en de meerjarenraming 2016-2019 zijn ons vertrekpunt voor het financieel beleid van de
komende jaren. De specifieke omstandigheid van dit moment is dat we starten met een nieuw waterschap.
Het bevat daardoor omvangrijke gedeelten van het beleid van onze rechtsvoorgangers.
De financiële ambities van de fusie willen we tenminste gaan realiseren. De begroting kent vier
programma’s: Veiligheid, Watersysteem, Waterketen en Maatschappij & Organisatie.
In de geest van het coalitieakkoord zullen we daarin elk jaar de doelstellingen en de maatregelen met de
bijbehorende middelen aangeven.
Onze doelstellingen en het niveau van onze uitgaven willen we zien in samenhang met elkaar.

Besparingen

We laten tijdens onze bestuursperiode een ondernemende houding en inzet zien om actief te
onderzoeken waar er beleidsthema’s, onderwerpen en domeinen in de organisatie zijn, waar reële
besparingsmogelijkheden op de korte of de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Op deze
‘organische’ manier is er sprake van een maatschappelijk verantwoorde kostenontwikkeling en kunnen we
de organisatie beter laten ontwikkelen.

Kwijtschelding

Ons uitgangspunt is dat we het huidige kwijtscheldingsbeleid voor inwoners handhaven.
In totaliteit is daar een bedrag mee gemoeid van ca. € 2,4 mln, wat ongeveer 2% van de totale
belastingopbrengst bedraagt.
We gaan een onderzoek verrichten naar de uitvoeringsmogelijkheden onder andere in de praktijk van het
kwijtscheldingsbeleid, en gaan na tot welke effecten dat leidt.

Ontwikkeling uitgaven

We moeten omvangrijke investeringsprogramma’s uitvoeren in het watersysteem, in de afvalwaterketen
en voor het bereiken van een adequate waterveiligheid. Er zijn thema’s bijgekomen doordat het Rijk
taken decentraliseert: o.a. het HWBP. En er komen nieuwe opgaven bij, zoals bijvoorbeeld het stedelijk
waterbeheer en KAS. Dergelijke omstandigheden geven een opwaartse druk op onze uitgaven.
Na de fusiedatum gaan we meteen van start met het harmoniseren van beleidsambities, van de uitvoering
en andere uitgangspunten. Ook dit zal zijn weerslag vinden in de exploitatie-uitgaven.
Wij hebben in de samenleving te maken met een begrensde draagkracht van de belastingbetalers,
waardoor de betaalbaarheid van onze taken een zeer belangrijk aspect voor ons is. Tegelijkertijd zijn we ook
met het Bestuursakkoord Water (BAW) (2011) eraan gebonden dat de belastingopbrengsten in de periode
tot 2020 gemiddeld per jaar, in ieder geval met niet meer mogen stijgen dan 2,5 % (exclusief inflatie).
Met dergelijke randvoorwaarden stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze planvorming, aan
onze beleidsvoorbereiding en afwegingen, en aan de kwaliteit van het besluitvormingsproces. In die
situatie zijn we namelijk in staat om vroegtijdig inzicht te hebben in de financiële consequenties van
oplossingsrichtingen en besluiten.

Kosten toedelen

In de loop van 2016 gaan we ons buigen over de toedeling van de kosten van het waterbeheer voor de
afzonderlijke categorieën van belastingbetalers. Daarbij is het belangrijk om op een transparante wijze de
kosten van ons waterbeheer eerlijk te verdelen over de categorieën die er hun belang bij hebben. We zullen
een voorstel doen voor de kostentoedeling.
Bij de belastingtariefstelling vinden wij het belangrijk dat het ambitieniveau van de taakuitvoering en de
kwaliteit van de dienstverlening, weerspiegeld wordt door de te betalen lasten. De afwegingen en keuzes
die we daarin gaan maken zullen we transparant en maatschappelijk verantwoord doen en kunnen we
uitleggen aan de samenleving.
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Tot slot

Het coalitieakkoord - onze agenda - laat zien dat we als Dagelijks Bestuur én medewerkers, respectabele
opgaven in het vooruitzicht hebben. Deze bestuurlijke agenda is opgesteld door vijf fracties. Daardoor
kunnen we bij de uitvoering van onze agenda rekenen op brede steun in het Algemeen Bestuur.
Het neemt niet weg dat wij het erg zouden waarderen als de andere fracties in het Algemeen Bestuur ook
het belang van deze agenda zullen onderschrijven en dat we de komende jaren ook op hun draagvlak voor
onze aanpak mogen rekenen.

MEPPEL/ZWOLLE november 2015
Fractie CDA
Fractie ChristenUnie
Fractie Ongebouwd
Fractie VVD
Fractie Water Natuurlijk

		

