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Inleiding
Water is voor iedereen van levensbelang. We staan er misschien niet dagelijks bij stil, maar
iedereen wil droge voeten, schoon water en voldoende water.
De Watervisie 2030 en het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 zijn koersbepalend voor ons
beleid in de komende bestuursperiode en onderliggend bestuurakkoord.
Watervisie 2030: Water als verbindend element
“Ons waterbeheer schept vaak randvoorwaarden voor gebruikers van het water,
maar biedt ook mogelijkheden en meerwaarde voor maatschappelijke gebruikers,
zoals agrariërs en terreinbeheerders, ondernemers en bedrijven, recreanten en
burgers. ‘Water als verbindend element’ is daarom het motto van deze watervisie”

Dit bestuursakkoord legt accenten bij wat u de komende jaren van ons mag verwachten over
met name veiligheid, betaalbaarheid, samenwerking, waterbewustzijn, klimaatadaptatie,
verbetering bestuurlijke werkwijze, duurzaamheid, waterkwaliteit en bedrijfsvoering.

Veiligheid
Wij zorgen voor een gedegen bescherming tegen overstromingen van de grote rivieren voor
ons hele beheersgebied. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke normen per
deelgebied.
Dijkring 48, langs onder andere het Pannerdens kanaal en de Rijn tot in Duitsland, vraagt
daarbij bijzondere aandacht omdat bij een doorbraak gevolgen voor het hele IJsseldal
bedreigend zijn. Daarom is afstemming met onze Duitse partners essentieel.
De problematiek van grensoverschrijdende veiligheid houden wij onder de aandacht van de
Rijksoverheid en waar mogelijk de Europese politiek.

Financieel kader
Wij staan voor een financieel gezond waterschap en willen doelmatig en verantwoord omgaan
met geld. Daarbij telt solidariteit, maar ook dat de veroorzaker of vervuiler betaalt.
Als de inkomsten op enig moment niet toereikend zijn om alle plannen te betalen, dan zullen
deze moeten worden bijgesteld, getemporiseerd of soberder worden uitgevoerd.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die vragen om bijstelling van wateropgaven, kunnen worden
gefaciliteerd mits belanghebbende partijen een substantiële bijdrage leveren. Dit kan aan de
orde zijn voor bijvoorbeeld functiewijzigingen.
De stijging van het beroep op onze kwijtscheldingsregeling is zorgwekkend. Om ervoor te
zorgen dat de kosten beheersbaar blijven willen wij op zoek gaan naar sturingsmogelijkheden.
De lastendruk mag deze bestuursperiode met niet meer dan gemiddeld 3% per jaar stijgen.
Een verhoging met meer dan gemiddeld 3% is alleen bespreekbaar als de wettelijke taken niet
adequaat kunnen worden uitgevoerd.
Financiële meevallers komen in de eerste plaats ten goede aan verlaging van onze
schuldenlast.
Ter voorbereiding van de begroting 2016 worden, in een analyse over de risico’s en de
mogelijke aanpak van de schuldenpositie, nadere kaders uitgewerkt.
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Samenwerking met o.a. regionale stakeholders
Wij kiezen voor de samenleving: bij het realiseren van wateropgaven zoeken we vanaf het
begin samen met belanghebbenden naar oplossingen.
Samenwerking heeft betrekking op het breed scala van activiteiten en kent multischalige
uitwerkingen. Door het combineren van kennis en middelen met die van stakeholders streven
we naar duurzamere oplossingen .
Water trekt zich niets aan van (lands-) grenzen. Daarom willen wij ook nadrukkelijk werk maken
van grensoverschrijdende samenwerking.
Samenwerking dient altijd getoetst te worden aan de meerwaarde voor het waterbeheer voor
ons waterschap en dus onze burgers en bedrijven. Voor een eventuele voortrekkersrol van het
waterschap bij gebiedsprocessen toetsen we op een vergelijkbare wijze.

Waterbewustzijn en communicatie
Communiceren over het werk van het waterschap is goed, bewustwording van het belang van
waterbeheer is beter. De aanbevelingen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over vergroten van het waterbewustzijn nemen wij
daarom ter harte.
Daarbij hoort een volwaardige rol van bewoners in gebiedsprocessen met meer ruimte voor
lokale initiatieven. Hieruit ontstaan allianties met het waterschap. Bewustzijn van problemen,
aanpak en oplossingen in het waterbeheer wordt hierdoor vergroot en in de samenleving
aanwezige kennis wordt beter benut.
Uiteraard geven wij blijvend aandacht aan en is er ruimte voor het stimuleren van nieuwe
ontwikkelingen voor de taken en opgaven van het waterschap.
Wij maken daarbij gebruik van alle beschikbare informatiekanalen zoals website, sociale media
en de gedrukte media om waterbewustzijn doelgroep specifiek te bevorderen. Jongeren, wijk-,
dorp- en gemeenteraden zijn daarbij voorbeelden van speerpunten.
Wij willen bij het vormgeven hiervan gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en expertise
van leden van het algemeen bestuur (AB) als ambassadeurs van ons waterschap.

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert met grote consequenties voor het samenhangende grond- en
oppervlaktewatersysteem en daarmee ook voor de functies die wij bedienen en taken die wij
uitvoeren.
Wanneer we slim en op het juiste moment gebruik maken van de zich nog ontwikkelende
inzichten over de veerkracht van het watersysteem kunnen bedreigingen de komende decennia
worden omgezet in kansen. Het vinden van een goede balans tussen water vasthouden en
afvoeren is hierbij essentieel.
Inrichting, beheer en onderhoud van wateren en gebieden die meer gebaseerd is op de
natuurlijke kenmerken van de plek kan bijdragen aan de kosteneffectiviteit.
Onze strategie voor de eerst komende jaren is gebaseerd op kennisverdieping, het opdoen
van praktijkervaring in voorbeeldprojecten en bij herinrichting van waterinfrastructuur, deze zo
veel mogelijk klimaatbestendig en natuurlijker uitvoeren. Uitgangspunt daarbij is het stapelen
van functies en een optimaal gebruik van de ruimte.
Kennisverdieping in samenwerking met partners in het landelijk gebied bijvoorbeeld vanuit
initiatieven voortvloeiend uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van de Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) en mee koppelen met natuur in samenwerking met natuur- en
boseigenaren.
In bebouwde gebieden verdiepen wij samen met gemeenten en andere stakeholders kennis
via onder andere pilots als Klimaat Actieve Stad. Waar nodig zullen wij voorbeeldprojecten
faciliteren tegen hittestress (zoals bijvoorbeeld Velperplein) die ook een impuls geven aan
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Dit draagt zowel bij aan vergroting van waterbewustzijn als aan het besef van gedeeld
probleemeigenaarschap.
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Aanpassing bestuurlijke werkwijze
Net als bijvoorbeeld gemeenten en provincies, is ook het waterschap actief binnen het domein
van het openbaar bestuur. Op een aantal punten is het wenselijk om de bestuurlijke werkwijze
van het Waterschap aan te passen dan wel bij te stellen. Wij willen hier een ad hoc commissie
voor instellen bestaande uit leden van het algemeen bestuur, die ambtelijk worden bijgestaan.
Van hen wordt verwacht met voorstellen te komen, die invulling geven aan vernieuwing van de
adviescommissie(s), met daarbij meer betrokkenheid van AB-leden.
Te denken valt aan het voorzitterschap bij AB-leden; een duidelijke adviesfunctie aan het
college van dijkgraaf en heemraden; het werken met een verzamelagenda en het terugbrengen
van 3 naar 2 commissies.
In ieder geval stellen wij voor om de bijeenkomsten van de adviescommissies openbaar te laten
zijn, met het recht op inspraak.
Het is onze wens om de voorstellen van de commissie te betrekken bij de begroting 2016 zodat
deze met ingang van 1-1-2016 ingevoerd kan worden.

Duurzaamheid
Het waterschap werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier en draagt zo zoveel
mogelijk bij aan een duurzame samenleving. Lange termijn resultaat is daarbij belangrijker dan
korte termijn winst. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van onze taken
willen wij bijdragen aan een circulaire economie.
Kansen voor duurzame innovaties op basis van gedeelde belangen met andere partners
zoeken wij op. Kansen worden pas een keus als deze onderbouwd zijn met een, vanuit onze
maatschappelijk positie, sluitende business case. Daarbij hebben we voorkeur voor lokale en
regionale projecten, waaronder het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals energieopwekking
en hergebruik van grondstoffen uit (afval)water. Hiermee dragen wij o.a. ook bij aan de
uitvoering van mede door ons onderschreven Gelderse Energie Akkoord.
In het landelijk gebied ondersteunen wij initiatieven die voortvloeien uit bijvoorbeeld het DAW
en onderzoeken de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van maaisel. In de bebouwde
omgeving gaan we met gemeenten en andere partijen op zoek naar verduurzaming van o.a. de
afvalwaterketen. Het accent zal daarbij liggen op kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Chemisch en ecologische waterkwaliteit
Het bereiken en in standhouden van een goede waterkwaliteit, ook met oog op een veilige
grondstof voor drinkwater vraagt onze blijvende zorg. Het recente Waterrapport en de Nota
diffuse bronnen bevestigen dit nog eens.
Op diffuse belastingen, door bekende maar ook nieuwe stoffen als bijvoorbeeld
gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en hormonen, kan het waterschap beperkte
invloed uitoefenen. In samenwerking met ander partijen waaronder de Unie van
Waterschappen, het Rijk en Vitens blijven wij ons daarom inzetten om het bewustzijn bij
burgers en bedrijven te vergroten.
Wat het waterschap wel zelf kan doen, zoals kennisverdieping door bijvoorbeeld participatie in
landelijk pilots en kennisoverdracht, willen we adequaat blijven uitvoeren.

Bedrijfsvoering
Wij horen in landelijke benchmarks op meerdere aspecten bij de kopgroep van waterschappen.
Deze positie willen wij op zijn minst handhaven door voortdurend te zoeken naar
verbetermogelijkheden. Dit kan worden ondersteund door in relevante voorstellen ook expliciet
aandacht te besteden aan consequenties voor bedrijfsvoering en organisatie.
Wij gaan onze aanbestedingsregels evalueren en waar mogelijk bijstellen met als doel
regionaal versterkend te zijn en ondersteunend aan duurzaamheiddoelstelling.
We versterken de samenwerking in de bedrijfsvoering met de waterschappen in Rijn Oost
(Waterkracht) maar ook met bijvoorbeeld gemeenten en terreineigenaren gericht op
wederzijdse voordelen.
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Waar de mogelijkheden zich voordoen zullen wij onze regelgeving vereenvoudigen door
bijvoorbeeld het formuleren van meer algemene beleidsregels. Met het oog op de periodieke
actualisatie van onze Keur onderzoeken wij de mogelijkheid deze om te vormen van een “Nee,
mits..” naar een “Ja, tenzij..” stramien.

Doetinchem, april 2015
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