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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt het Bestuursprogramma 2019-2023 van waterschap Hollandse Delta. Het 
product dat door inzet van alle leden van de Verenigde Vergadering, inclusief de 
steunfractieleden, tot stand is gekomen. Een product waar we dan ook verheugd mee 

mogen zijn. 

Het motto van het nieuwe bestuur is ‘samen aan de slag’. En we zijn samen aan de 
slag gegaan, in de werkgroepen, werkateliers en commissievergaderingen. Veel tijd 
hebben we genomen én nodig gehad om ons een goed beeld te vormen van waar we 

staan, welke uitdagingen er voor ons liggen en welke weg we moeten bewandelen. Op 

zichzelf is het proces van het tot stand komen van het bestuursprogramma al een 
waardevol resultaat, omdat deze manier van samen optrekken invulling gaf aan één 
van de onderwerpen van het bestuursprogramma: de bestuurlijke vernieuwing. 

Inhoudelijk is de komende bestuursperiode een uitdagende. Deze periode staat in het 
teken van het verder op orde krijgen van het huis, het stellen van nieuwe doelen voor 
het Waterbeheerprogramma, de verdere ontwikkeling van de 

(assetmanagement)organisatie en het leveren van een bijdrage aan de invulling van 
maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en energietransitie. Dat alles in het 
licht van onze kerntaken, ‘droge voeten’ en ‘schoon water’.  

Hierbij dienen er steeds keuzes gemaakt te worden tussen wat nodig is en wat 
haalbaar is. De ultieme opdracht van bestuurders is het maken van keuzes. 
Met het bestuursprogramma wordt richting gegeven aan de keuzes die gemaakt 

moeten worden. We kunnen elkaar de komende jaren scherp houden door elkaar aan 
te spreken op het volgen van de gekozen richting. Daar waar er afslagen genomen 
moeten worden, gaat dit in overleg met het voltallige bestuur. 

Een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 
het bestuursprogramma: de leden van de Verenigde Vergadering, de 

steunfractieleden, het college en de ambtelijke organisatie. Met de vaststelling van het 
bestuursprogramma gaan we ‘samen aan de slag’.  
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1 INLEIDING 

Nadat op 20 maart 2019 de waterschapsverkiezing voor de categorie Ingezetenen is 
gehouden, is een voortvarende start gemaakt met een bestuurlijk programma. 
Daartoe is een aantal verkennende gesprekken gevoerd. De resultaten van deze 
verkennende gesprekken zijn samengevoegd in een ‘Nota op Hoofdlijnen voor een 
nieuw Bestuur: Samen aan de Slag’. Deze Hoofdlijnennota is op 4 april 2019 door de 
nieuwe Verenigde Vergadering vastgesteld als basis voor een nog nader uit te werken 

Bestuursprogramma voor de bestuursperiode tot aan de verkiezingen in maart 2023. 

Vanuit de Verenigde Vergadering is gevraagd aan de Commissie van Vier om het 
proces naar een Bestuursprogramma te begeleiden. De Commissie van Vier, 

bestaande uit de heren Kalle, Sas, Wagemakers en Wink, heeft met alle VV- en 
steunfractieleden de bestuurlijke onderwerpen geïnventariseerd tijdens een 
informatieve VV op 24 april 2019. Deze onderwerpen zijn in vier groepen gerangschikt 

en op basis daarvan zijn op 29 mei 2019 vier bestuurlijke werkgroepen geformeerd om 
de volgende onderwerpen verder uit te werken: 
a) Basis op Orde
b) Externe Samenwerking
c) Interne Samenwerking
d) Bestuurlijke Vernieuwing

Het onderwerp ‘Basis op Orde’ bleek zo breed dat eerst een VV-brede behandeling van 
het onderwerp georganiseerd is, voordat de bestuurlijk werkgroep in september aan 
de slag is gegaan. In hoofdstuk 3 wordt het onderwerp Basis op Orde behandeld. 

De andere drie bestuurlijke werkgroepen zijn in de periode mei – augustus één of 
meer keren bij elkaar gekomen om concrete onderwerpen aan te dragen voor het 

Bestuursprogramma 2019-2023. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden deze verder toege-
licht.  

Er zijn ook specifieke bestuurlijke onderwerpen aan de orde gekomen, die worden 
benoemd in hoofdstuk 2. Deze onderwerpen vragen nadrukkelijke bestuurlijke 
discussie die in deze bestuursperiode gevoerd gaat worden. De onderwerpen zijn in dit 
Bestuursprogramma niet volledig uitgewerkt. 

Figuur 1: De Nota op Hoofdlijnen 
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2 SPECIFIEKE BESTUURLIJKE ONDERWERPEN 

Naast de onderwerpen, die in de verschillende werkgroepen zijn besproken, zijn er ook 
nog onderwerpen die in de komende bestuursperiode specifieke bestuurlijke aandacht 
vereisen. Deze onderwerpen komen in 2020 aan de orde binnen het bestuur. 

• Kostentoedelingsverordening: in 2020 zal opnieuw de kostentoedelingsverordening
moeten worden vastgesteld. Zeker nu er op korte termijn geen aanpassing van het

belastingstelsel komt, vereist de toedeling van de kosten naar de verschillende
belastingplichtigen een zorgvuldig proces.

• Kwijtscheldingsregeling: voorgesteld wordt om op basis van een bestuurlijke
afweging ook een uitspraak te doen over het al dan niet aanpassen van de

kwijtscheldingsregeling. Deze kwestie kan parallel oplopen met de procedure voor
de kostentoedelingsverordening.

• Biodiversiteit: momenteel wordt gewerkt aan het beleid voor ons groen. Binnen de

verschillende kerntaken is veel groen aanwezig (op dijken, langs wegen en water).
Om een afgestemde lijn te hebben hoe we daar mee om willen gaan, wordt er
beleid opgesteld. Tijdens dit proces wordt ook gedacht over de inpassing van (het
Deltaplan) biodiversiteit.

• Zoetwaterbeschikbaarheid: de beschikbaarheid van water lijkt heel
vanzelfsprekend. Maar gezien de intens droge perioden die we kennen uit de
afgelopen jaren, is deze vanzelfsprekendheid niet meer aanwezig. In deze

bestuursperiode willen we een discussie voeren over het beschikbaar hebben en
houden van zoet water in ons beheersgebied. Onze inzet hierbij is om de
beschikbaarheid van zoet water in ons beheersgebied maximaal te borgen.

• Innovatiebeleid: om de uitvoering van onze taken mee te laten gaan met de
ontwikkelingen in de maatschappij, moeten we deze niet alleen optimaliseren, maar
ook gaan innoveren. Om deze innovatie goed vorm te geven is het belangrijk dat

kaders worden meegegeven.
• Veiligheidsaanpak: het bestuur heeft als ambitie vastgesteld om in 2023

organisatiebreed op trede 3 (van de 5 treden) van de NEN Veiligheidsladder te
komen. Via een Plan van Aanpak zijn de acties en de bestuurlijke mijlpalen
vastgelegd met als eerste doel  het bereiken van veiligheidstrede 2 in 2020.

• Transitie waterschapswegen: op 29 maart 2018 heeft de Verenigde Vergadering het
principebesluit genomen tot overdracht van de wegentaak aan de gemeenten en

het college de opdracht te geven dit nader uit te werken.

Deze specifieke onderwerpen worden via de Agendacommissie (zie hoofdstuk 6) op de 
bestuurlijke agenda geplaatst, zodat de ambtelijke voorbereiding tijdig en adequaat is, 
gericht op het bestuurlijk proces om tot besluitvorming te komen.   

Vanuit de Agendacommissie worden de 
specifieke bestuurlijke onderwerpen op de 
bestuurlijke agenda geplaatst. 
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3 BASIS OP ORDE 

3.1 Inleiding 

De werkgroep Basis op Orde is voor de zomer voor het eerst bij elkaar gekomen om 

invulling te geven aan het inhoudelijk deel van het Bestuursprogramma 2019-2023. 

Na de eerste twee bijeenkomsten (in mei en juni) is de werkgroep ‘on hold’ gezet. De 

reden daarvoor was dat parallel aan de eerste gesprekken van de werkgroep, in 

opdracht van het college, gewerkt is aan een ambtelijke notitie ‘Huis op Orde’.  

In deze notitie is uitgewerkt welke inspanningen benodigd zijn om achterstanden in 

onderhoud weg te werken en verouderde installaties te renoveren en te vervangen. 

Voor een deel geeft deze notitie daarmee antwoord op de vraag wat er nodig is om 

aan het eind van deze bestuursperiode de basis op orde te hebben. Maar ‘basis op 

orde’ is ook het realiseren van de huidige doelstellingen uit de lopende beleidsplannen, 

zoals het Waterbeheerprogramma (WBP) en het Wegenbeheerprogramma (WgBP). 

De gesprekken met het bestuur over deze notitie waren van belang in aanloop naar 

het VV-besluit van 3 juli 2019 om extra budget voor de jaarschijf 2019 beschikbaar te 

stellen. Tevens was de notitie van belang om richting te geven aan de 

Programmabegroting 2020, die in de VV van november 2019 vastgesteld moet 

worden. Op basis van de bespreking van 17 juli 2019 werkt het college de 

programmabegroting verder uit. 

Na deze stappen zijn na de zomervakantie de werkzaamheden van de werkgroep Basis 

op Orde hervat. Vanwege het belang van het onderwerp van deze werkgroep is door 

de Commissie van Vier een oproep gedaan om elke fractie in de werkgroep 

vertegenwoordigd te laten zijn. 

De scope van de werkgroep is afgebakend tot de inhoud van de taken van het 

waterschap, de WAT-vraag. Over de wijze van (samen)werken, communicatie, gedrag 

etc. zijn geen standpunten bepaald, dit is andere werkgroepen belegd. 

Langs de lijn van de drie vragen uit de ‘opdracht’ van de werkgroep hebben de 

gesprekken van de werkgroep een vervolg gekregen: 

• Waar staan we nu?

• Wat willen we bereiken in de komende bestuursperiode?

• Wat is daarvoor nodig?

Deze worden in de volgende paragrafen besproken.

Deelnemers werkgroep Basis op Orde 

• Harry Wagemakers, voorzitter

• Dirk Doornbos

• Henk van der Drift

• Gerrit de Jong

• Wim de Jong

• Brian Frowijn

• Hans Kalle

• Joost Kievit

• Piet Kome

• Anne Mollema

• Frank van Oorschot

• Cicilia Rijsdijk

• Leo Stehouwer

• Lies Struik

• Ria de Sutter-Besters

• Kees Trouw

• Hennie Wiersma-den Dulk

• Branco Winkels

• Fokke van Zeijl

• Hans Kooijman (ambtelijk ondersteuner)

• Henri van der Meijden (ambtelijk ondersteuner)
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3.2 Waar staan we nu? 

In de bestuursperiode 2019-2023 valt een groot deel van de looptijd van zowel het 

Waterbeheerprogramma (WBP) 2016-2021 als het Wegenbeheerprogramma (WgBP) 

2016-2021. In 2021 moeten de doelen uit beide beleidsplannen behaald zijn. Uit de 

rapportage Waterwerken 2017-2018 blijkt dat een groot deel van de doelen op koers 

ligt om te halen, en een deel niet. Via de link Rapportage Waterwerken 2017-2018 is 

de rapportage te raadplegen. In bijlage 1 zijn de belangrijkste conclusies per 

programma opgenomen, en in de tabel hiernaast is dit samengevat.  

 

In januari van 2019 is het ambitiedocument ‘Maat op Klimaat’ vastgesteld. Hierin 

staan de doelen beschreven op het gebied van: 

• Energietransitie (in 2030 energieneutraal) 

• Circulair en duurzaam (in 2030 50% circulair) 

• Klimaatadaptatie (is feitelijk de invulling van onze kerntaken) 

De lange-termijndoelen worden via routekaarten uitgewerkt tot concrete plannen 

waarmee de doelen bereikt kunnen worden. 

 

In de periode april-juli 2019 is in de notitie ‘Huis op Orde’ in beeld gebracht welke 

activiteiten nodig zijn om enerzijds aan wet- en regelgeving en vastgesteld beleid te 

voldoen, en anderzijds om achterstanden op onderhoud weg te werken en verouderde 

installaties te renoveren en te vervangen. De notitie vormt een belangrijke bouwsteen 

voor de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024. 

 

De doelen, ambities en werkzaamheden uit bovenstaande plannen betekenen een 

grote opgave voor het waterschap. Deze opgave is haalbaar als de middelen 

(financieel en formatie) uit de notitie ‘Huis op Orde’ in de Programmabegroting 

doorgevoerd worden. Aan het begin van deze bestuursperiode is de vraag aan de orde 

in hoeverre er bijstelling, (her)prioritering of temporisering mogelijk is, en in welke 

mate er (bij)sturing kan plaats vinden. 

 

Bij de uitvoering van projecten krijgt het waterschap te maken met de gevolgen van 

de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Uit de eerste inventarisatie 

binnen het waterschap is gebleken dat vooralsnog (slechts) één project te maken 

krijgt met de gevolgen van de PAS-uitspraak. Het gaat om het dijkversterkingsproject 

‘Zettingsvloeiing V3T’ dat zich in de verkenningsfase bevindt. In welke mate dit project 

hierdoor vertraging oploopt is nog niet bekend. 

 

Thema Lange termijn doel Wettelijk 

verplicht?

J/N

Op koers?

J/N

Haalbaar?

J/N

D o elen Waterbeheerpro gramma 2016-2021

Calamiteitenzorg Het waterschap treedt adequaat op bij 

dreiging van of bij acuut gevaar

J J J

Water en ruimte Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de 

waterschapstaken (mede)sturend

J J J

Vaarwegbeheer De vaarwegen zijn bevaarbaar en veilig J N J

Visstandbeheer De visstand vo ldoet aan de KRW 

doelstellingen

J N J

Waterveiligheid De waterkeringen zijn op orde vo lgens 

geldende normen

J J J

Gevolgebeperking door ruimtelijke 

inrichting

N N J

Gevolgbeperking door crisisbeheersing J J J

Voldoende water Het watersysteem functioneert 

optimaal

N J J

Het watersysteem is robuust en 

toekomstbestendig

J N J

Er is vo ldoende (zoet) water 

beschikbaar

J J J

Schoon water Het watersysteem is ecologisch gezond J N J

Het watersysteem is robuust en 

toekomstbestendig

N J J

Er is water van vo ldoende kwaliteit 

beschikbaar

J J J

Waterketen Zuiveringstechnische werken worden 

doelmatig gebouwd, beheerd en 

onderhouden

J J/N J

Bij inzameling, transport en zuivering 

wordt de impact waar nodig 

gereduceerd

N J J

De totale (afval)waterketen wordt 

beheerd als ware er sprake van één 

systeem en één organisatie

N J/N J

D o elen Wegenbeheerpro gramma 2016-2021

Wegen Het waterschap treedt adequaat op bij 

dreiging van of bij acuut gevaar

J J J 

B ij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de 

waterschapstaken (mede)sturend

N J J 

Reductie van het aantal verkeersdoden 

en ernstige verkeersgewonden

J N N 

Het wegareaal is robuust en 

toekomstbestendig

N J J

D o elen M aat  o p klimaat

Klimaatadaptatie Het waterschap bereidt zich voor op het 

versneld veranderende klimaat

J J J

Energietransitie Het waterschap is in 2030 

energieneutraal

N J J

Duurzaamheid Het waterschap handelt duurzaam en 

voert de kerntaken in 2030 voor 50% 

circulair uit

N J J

https://arcg.is/0rH9bX
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3.3 Wat willen we bereiken in de komende bestuursperiode? 

In de nota ‘Samen aan de Slag’ (VV 4 april 2019) is aangeven dat in de komende 

bestuursperiode het huis op orde gebracht en gehouden moet worden, wat concreet 

inhoudt dat: 

• de (arbeids)veiligheid op orde moet komen en blijven 

• het achterstallig onderhoud moet worden ingelopen 

• het reguliere onderhoud op orde moet blijven 

We willen dat bereiken door toekomstgericht te werken, met een gebiedsgerichte, 

integrale aanpak, duurzaam, met zorg voor biodiversiteit. 

  

In de memo ‘Huis op Orde’ is in beeld gebracht welke extra activiteiten hiervoor op 

korte en middellange termijn nodig zijn. 

 

Tijdens de komende bestuursperiode lopen het huidige WBP en WgBP af (31 december 

2021). De jaren 2019, 2020 en 2021, het grootste deel van de bestuursperiode dus, 

staan in het teken van het uitvoeren van deze lopende programma’s.  

Eventuele bijstelling van doelen en/of ambities dient via bestuurlijke besluitvorming 

plaats te vinden. Een voorbeeld hiervan is de heroverweging van de transitie van de 

wegen. 

Voldoen aan de wet is en blijft uitgangspunt voor het handelen van het waterschap; 

hieraan wordt niet getornd. Dat geldt niet alleen voor onze wettelijke 

waterschapstaken, maar ook ten aanzien van onderwerpen als biodiversiteit en 

stikstofdepositie. 

 

Per 1 januari 2022 gaan het nieuwe WBP en WgBP (eventueel gecombineerd in één 

Waterbeheerprogramma) in uitvoering. De opstelling van het plan dient de komende 

twee jaar plaats te vinden. In het nieuwe WBP komen de doelstellingen voor de nieuwe 

planperiode (2022-2027) te staan. Dit zal in een intensief traject met het bestuur 

vormgegeven worden. Nieuwe thema’s en ambitie kunnen hierin opgenomen worden, 

waarmee deze geborgd worden in de beleidscyclus.  

 
In het WBP zullen de lange-termijndoelstellingen uit het ambitiedocument ‘Maat op 

Klimaat’ verwerkt worden, waarbij tussendoelen voor de planperiode 2022-2027 

bepaald worden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het uitvoeren van bestaand beleid, vastgelegd 
in het Waterbeheerprogramma, Wegen-
beheerprogramma en Maat op Klimaat, blijft in 
de komende bestuursperiode de centrale 
opgave.  

 

 

 

Eventuele bijstelling van doelen en/of ambities 
dient via bestuurlijke besluitvorming plaats te 
vinden. Voldoen aan de wet is en blijft echter 
uitgangspunt; hieraan wordt niet getornd. 

 

 

 

Nieuwe ambities en doelen die in deze 
bestuursperiode ontstaan, zullen in principe 
opgenomen in het nieuwe Waterbeheer-
programma, dat van 2022 tot 2027 loopt. In 
2020 ligt hiervoor het zwaartepunt. 
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3.4 Focuspunten voor deze bestuursperiode 

Binnen de huidige doelen die WSHD heeft vastgesteld, wordt voor deze 

bestuursperiode focus aangebracht. Dit houdt in dat daar extra aandacht aan gegeven 
wordt, maar dat betekent ook dat alle andere doelen wel in stand blijven. 
 
Om de activiteiten, van doelen stellen tot aan oplevering van de uitvoering, goed te 
kunnen beheersen, wordt binnen de organisatie de filosofie van assetmanagement 
toegepast. Momenteel is de assetmanagementorganisatie nog in opbouw. Deze 

opbouw vindt plaats vanuit vakmanschap, met als richting het kunnen sturen vanuit 
kennis en inzicht. In de huidige fase is de volwassenheid tussen programma’s 
verschillend, en worden de best beschikbare instrumentarium per programma 
gebruikt. Om de overgang te maken naar meer sturen op risico’s (en dus niet alleen 

op prestaties en kosten), moet er een sturingsinstrument worden opgesteld. Dit 
sturingsinstrument zijn de bedrijfswaarden in samenhang met de risicomatrix. Voor 
het programma Waterketen is in 2019 een eerste versie opgesteld, die nu inzicht geeft 

in de werking. Op basis van dit inzicht wordt dit sturingsinstrument in 2020 voor alle 
programma’s ingericht.  
 
Er is een aantal doelen die door alle programma’s heen werken en behaald moeten 
worden. Het gaat hierbij om het borgen van onze kennis en gegevens en het goed 
kunnen inzetten hiervan in beheer en onderhoud. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Gegevens assets inzichtelijk, op orde en 
borging van continue actualiseren  

2. Invulling geven aan doelmatig beheren 
en onderhouden van onze assets 
(implementatie risicogestuurd beheer en 
onderhoud, assetmanagement) 

3. Onderhoud op orde krijgen (HoO) en 
houden (de komende jaren de 
onderhoudsconcepten actualiseren en 
uitwerken naar Meerjarenonderhouds-
programma’s voor een goed beeld van 
de meerjarige onderhoudskosten). 

4. Uitwerken en borgen Maat op Klimaat 
binnen de primaire programma’s; 
verantwoording van Maat op Klimaat 
vindt plaats via Waterwerken 

5. Programma Veiligheid (Fysieke 
toegangsbeveiliging) 

6. Zoeken naar innovatieve oplossingen, 
die de slagkracht van de organisatie 
kunnen vergroten en kosten kunnen 
besparen 
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Naast deze overkoepelende focuspunten zijn per programma speerpunten benoemd, 
die de komende bestuursperiode extra aandacht krijgen. Dit betekent natuurlijk niet 

dat we andere doelen laten rusten. 

Binnen het programma Waterveiligheid zijn de volgende focuspunten aangebracht: 

1. Zoeken naar innovatieve optimalisaties in de keten van beoordelen-versterken-

beheren-onderhouden (naar voorbeeld van de combi-dijkscan)

2. Afronden eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen (2022)

3. Aanmelden afgekeurde waterkeringen bij het HWBP (volgt uit 1)

4. Voorbereiden (twee) versterkingsprojecten primaire waterkeringen (gehele

periode)

5. Opstarten en uitvoeren toetsing regionale waterkeringen (2024 gereed)

6. Verbeteren afgekeurde regionale waterkeringen

Binnen het programma Waterketen zijn de volgende focuspunten aangebracht: 

1. Deelname aan duurzame en innoverende projecten zoals bioplastics

2. Uitvoeren van bron-aanpak medicijnen (bij apothekers, zorg instellingen e.d.)

3. Assets voor wat betreft wetgeving en veiligheid op orde

4. Uitvoeren van ALM-studie (inzicht krijgen in de investeringsagenda na 2021)

5. Aanvang met het uitvoeren van de maatregelen die volgen uit ALM-studies

Binnen het programma Watersysteem zijn de volgende focuspunten aangebracht: 

Voldoende Water 

1. Maatregelen uitwerken en uitvoeren om het watersysteem op orde te krijgen en

te houden (op basis van de tweede watersysteembeoordeling en de bestuurlijke

uitgangspunten bij invulling van de opgave)

2. Nieuwe besturing watersysteem; automatiseringsslag om in de toekomst beter en

slimmer te kunnen sturen in het watersysteem; gegevens assets inzichtelijk en op

orde ook onderdeel van dit programma

Schoon Water 

1. Onderzoeken mogelijkheden voor winning van

thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

2. Maatregelen uitvoeren en uitwerken om de

waterkwaliteit verder te verbeteren (o.a.

uitvoeren SGBP-2 en voorbereiden SGBP-3 voor

de Kaderrichtlijn Water)

3. Uitwerken doelen voor overig water (de niet-

KRW wateren), zoetwater

(waterbeschikbaarheid) en andere

gebruiksfuncties.

4. In 2020 voert WSHD zo mogelijk samen met

andere waterschappen een onderzoek uit naar

de doelmatigheid en doeltreffendheid van de

genomen KRW-maatregelen.

5. De resultaten van het onderzoek worden

ingebracht bij de nationale en internationale

discussies over de KRW en in het eigen

investeringsprogramma.
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Binnen het programma Wegen zijn de volgende focuspunten aangebracht: 

1. Technische kwaliteit wegen verbeteren (conform HoO)

2. Duurzaam Veilig inrichten (traject-/gebiedsgerichte aanpak, landbouwroutes)

3. Implementatie externe ontwikkelingen:

* Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV)

* Aanvullingswet geluid (aanvulling op omgevingswet)

4. Overdracht (transitie) wegentaak

Begin 2019 is door de Verenigde Vergadering ‘Maat op Klimaat’ vastgesteld, waarin 

vooruit is gekeken waar we heen willen op het gebied van het klimaat, 

energiebesparing en duurzaamheid: 

1. Klimaatadaptatie

* Uitvoering geven aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

* Samenwerken met overheden en belanghebbenden aan de voorkant van

(ruimtelijke) planprocessen

2. Circulair en duurzaam

* Uitvoeren van waterschapsbrede grondstofstromenanalyse om inzicht te krijgen

in de kansen voor een 100% circulair WSHD

* Opstellen en uitvoeren van de Routekaart Circulair en Duurzaam

* Aandacht voor kennis en bewustwording en implementatie MVI en aanpak

Duurzaam GWW 2.0

3. Energietransitie

* In samenwerking op zoek naar duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld op

onze assets)

* Kaderstelling energiewinning uit zon, water en wind
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3.5 Wat is daarvoor nodig? 

Gezien de grote opgaven die er liggen, zal het nodig zijn om steeds de vinger aan de 

pols te houden en mogelijkheden te hebben om bij te sturen. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat bij het sturen en bijsturen de doelen centraal staan, en niet de individuele 

maatregelen.  

 

Om te kunnen sturen op doelen dienen er goede indicatoren te zijn. Het gaat daarbij 

om een beperkte maar bepalende set aan indicatoren, de Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI’s). Met de nieuwe opzet van de Planning & Control (P&C) cyclus is een 

ontwikkeling in gang gezet om te sturen op doelen door middel van KPI’s. De huidige 

set aan KPI’s geeft nog niet voldoende houvast om te sturen op de doelen die we 

nastreven. Het is nodig om in deze bestuursperiode een goede set KPI’s te 

ontwikkelen. Dit zal in 2020, als onderdeel van het nieuwe Waterbeheerprogramma, 

uitgevoerd worden. 

 

Daarnaast dienen de juiste randvoorwaarden ingevuld te zijn om de inhoudelijke 

doelen te bereiken. Hierbij moet gedacht worden aan goed personeel, een goede 

bezetting van de formatie, geld en (digitale) middelen. We willen werken aan een 

sociaal en duurzaam personeelsbeleid om (met name de technische) vaardigheden ook 

voor de toekomst binnen de organisatie goed te kunnen borgen. 

 

De belangrijkste randvoorwaarden kunnen als kritische succesfactoren (KSF’s) 

benoemd worden. Door, net als bij de KPI’s, periodiek gerapporteerd te krijgen over 

de KSF’s kan hierop (bij)sturing plaatsvinden. Het ligt voor de hand dit in de 

bestuursrapportages uit de Planning en Control cyclus te doen. 

De set KSF’s wordt tegelijk met het Waterbeheerprogramma (2020) opgesteld. 

 

Eén van de belangrijkste succesfactoren is de kennis van de inhoud van de primaire 

taken. Er is veel specialistische kennis in huis, met name op het gebied van onze 

primaire taken. Denk aan kennis op het gebied van geotechniek, procestechnologie, 

hydrologische modellen en waterkwaliteit. Deze kennis is nodig om juiste keuzes en 

risico afwegingen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om als bestuur beter te kunnen sturen zijn 
goede prestatie-indicatoren nodig. In deze 
bestuursperiode wordt een goede set aan 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
ontwikkeld. 
Dit zal in 2020 bij het vaststellen van de doelen 
en ambities voor het nieuwe 
Waterbeheerprogramma meegenomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zullen de randvoorwaarden, die 
nodig zijn om de doelen en ambities te behalen, 
ingevuld moeten zijn. Deze Kritische Succes 
Factoren (KSF’s) zullen benoemd en 
vastgelegd worden, zodat daarop gestuurd kan 
worden. 
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WSHD is één van de weinige waterschappen die ervoor heeft gekozen een 

kenniscentrum te positioneren in de organisatie. Door het uitbesteden van 

werkzaamheden en het afnemen van inhoudelijke kennis bij andere afdelingen is het 

des te belangrijker dat er kennis en kunde is over het volledige proces, zeker in een 

tijd dat inhoudelijke kennis lastig te krijgen en/of te behouden is. 

 

Een optimale aanwezigheid en benutting van de aanwezige specialistische kennis helpt 

daarbij om het huis op orde brengen. We kunnen echter niet op elk onderwerp 

specialist zijn. Dat is ook niet nodig, omdat we veel kunnen leren van andere 

waterschappen en mede-overheden, bijvoorbeeld door uitwisseling van innovatieve 

ontwikkelingen. Waar we als waterschap écht goed zijn, willen we vooroplopen. Dat 

geldt vooral voor onze kerntaken. 

 

Daar waar we minder specialistische kennis hebben, zoeken we actief de 

samenwerking met andere waterschappen, mede-overheden, bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen. 

 

Bij de realisatie van de doelen van het waterschap is steeds vaker samenwerking met 

de omgeving nodig. Andersom wil de omgeving steeds meer op en aan ‘onze assets’ 

doen, bijvoorbeeld voor bouwen, recreatie en natuur.  De ambities met betrekking tot 

klimaatadaptatie, energie, circulair en duurzaam lopen bovendien dwars door de 

kerntaken heen. Het is dus meer dan ooit nodig om gebiedsgerichte en integrale 

plannen te maken en uit te voeren. Deze aanpak geeft de kans om extra ambities, 

zoals biodiversiteit en natuur, zonder extra (levencyclus)kosten te realiseren. 

 

Financiele kaders  

Het startpunt voor de bestuursperiode vormt de in de VV van 29 november 2018 

vastgestelde Programmabegroting 2019; Meerjarenraming 2020-2023. Het hierin 

opgenomen financiële plaatje is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen als waterschap vooroplopen in de 
onderdelen van onze taken waar we echt goed 
in zijn. Dat zijn vooral onze kerntaken. Daar 
waar we minder goed in zijn, leren we vooral 
(kennis te benutten) van collega waterschappen 
en andere overheden. Deze zoeken we in dat 
geval actief op. 

 

 

 

 

 

De realisatie van de doelen van het waterschap 
wordt gebiedsgericht en integraal opgepakt. 
Daarbij wordt steeds gekeken welke extra 
ambities gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen 2019 2020 2021 2022 2023

begroting 2019 Netto kosten 155 164 170 176 181

Watersysteemheffing 78 82 85 87 90

Zuiveringsheffing 67 71 73 76 78

Wegenheffing 10 11 12 13 13

Bron: Programmabegroting 2019 - 2023  VV  d.d. 29 november 

2018
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In deze begroting is het uitgangspunt dat invulling gegeven wordt aan de doelen uit de 

bestaande beleidsplannen (WBP, WgBP, Maat op Klimaat). Er zijn slechts zeer beperkte 

mogelijkheden om, door schrappen, herprioriteren of verschuiven van doelen uit deze 

plannen, financiële bijstellingen te doen. 

 

Vervolgens is in verschillende werkateliers de notitie ‘Huis op Orde’ besproken. Het 

resultaat hiervan is in de uitgebreide commissie Water/WWV/MBH van 17 juli 2019 op 

de volgende wijze gepresenteerd: 

 

Het verschil tussen beide tabellen over de totale bestuursperiode is € 128 miljoen. De 

bedragen in de tweede tabel zijn een ‘schatting op een hoog abstractieniveau’ (zie 

memo ‘Huis op Orde’). Hierbij is geconstateerd dat herprioritering, temporisering of 

bijstelling in de genoemde maatregelen op dit moment niet direct tot een substantiële 

verandering van dit bedrag leidt. Wel kan in de loop van de tijd door een verdere 

concretisering inzichtelijk gemaakt worden welke bedragen voor specifieke doelen c.q. 

maatregelen nodig zijn. Daarbij geldt dat ieder plan op noodzaak, haalbaarheid en 

betaalbaarheid bekeken wordt. 

 

De memo ‘Huis op Orde’ vormde de basis voor het opstellen van de Programma-

begroting 2020. Door het vaststellen van deze begroting wordt een eerste 

betekenisvolle stap gezet. Een forse tariefstijging is daarbij onontkoombaar. Voor de 

jaren erna dient de begroting inclusief meerjarenraming steeds geactualiseerd te 

worden aan de nieuwste inzichten en scherpere ramingen. In de Programmabegroting 

2022 worden ook de financiële consequenties van het nieuwe Waterbeheerprogramma 

doorvertaald. 

 

Het vigerende kwijtscheldingsbeleid is één van de uitgangspunten voor de begroting. 

Eventueel benodigde aanpassingen worden integraal en in een breder verband 

betrokken bij de herziening van de kostentoedelingssystematiek in 2020. 

 

 

 

 

Uitgangspunt voor de kosten vormen het vast-
gestelde beleid en bestuurlijke ambities. Bij het 
begin van de bestuursperiode is een financiële 
inschatting voor deze bestuursperiode gemaakt 
om de basis op orde te krijgen. In het kader van 
het begrotingsproces zal deze financiële in-
schatting jaarlijks geactualiseerd en geconcre-
tiseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen 2019 2020 2021 2022 2023

Begroting 2019 inclusief 'huis op orde' Netto kosten 155 196 201 209 213

Watersysteemheffing 78 92 91 95 100

Zuiveringsheffing 67 89 94 97 96

Wegenheffing 10 15 16 17 18

Bron: Presentatie meerjarenbegroting bij Uitgebreide 

commissie Water/WWV/M BH d.d. 17 juli 2020



Bestuursprogramma 2019 - 2023  27 november 2019  

16 

 

4 EXTERNE SAMENWERKING 

4.1 Inleiding 

Op 29 mei en 18 juni jl. is de werkgroep Externe Samenwerking bijeen geweest. De 
werkgroep heeft van gedachten gewisseld aan de hand van de volgende drie vragen, 
die alle werkgroepen als opdracht hebben meegekregen: 
• Waar staan we nu? 
• Wat willen we bereiken in de komende bestuursperiode? 

• Wat is daar voor nodig? 
 
Deze worden in de volgende paragrafen besproken. 
 

4.2 Waar staan we nu? 

Tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst is de volgende vergelijking gemaakt: 
 

“WSHD is als een oester, die open moet om de parels te kunnen ontdekken” 
 
Weliswaar bestaan er met verschillende partijen relaties, die over het algemeen ook 
wel goed zijn, maar het waterschap wordt nog lang niet altijd bij alle relevante 
processen betrokken, en ook niet altijd vroegtijdig. Tevens zijn er regelmatig 
opmerkingen over de bereikbaarheid van het waterschap in het algemeen en over de 
bereidheid om te participeren in diverse (ruimtelijke) processen in het bijzonder. 

 

Daarnaast is de vraag opgeworpen in hoeverre de organisatie van het waterschap 
voldoende is ingericht op een optimale externe samenwerking, zowel qua capaciteit als 
competenties. Met andere woorden: is ook hier wel het huis op orde? 
 
Wat willen we bereiken in de komende bestuursperiode? 

In het op 31 januari 2019 vastgestelde ambitiedocument ‘Maat op Klimaat’ is onder de 
noemer ‘Samen Sterk’ de basis gelegd voor (hernieuwde) samenwerking met externe 
partijen. Het ambitiedocument zegt hierover het volgende: 
 
“Het eerste doel voor de aanpak betreft een sterke relatie van het waterschap met zijn 
omgeving. Om de ambities waar te maken leggen wij mede door de komst van de 
Omgevingswet de nadruk op een goede externe samenwerking, op structurele en 

zorgvuldige participatie en op een optimale dienstverlening door de organisatie. 

Immers, samen met onze omgeving kunnen we veel meer bereiken dan alleen.” 
 
 
 
 

 
Deelnemers werkgroep Externe Samenwerking 

 
• Matthijs Tak, voorzitter 
• Henk van den Berg 
• Frank van Oorschot 
• Fred Prins 
• Henk Steehouwer 

• Bert Tuk 
• Ies Klok 
• Wim Sjoukes 
• Leen Overwater 

• Cok Sas 
• Cees Jongejan, ambtelijk ondersteuner 
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Op dit laatste punt wordt door de werkgroep Externe Samenwerking de nadruk gelegd. 
Bovendien kan het waterschap zijn doelen niet bereiken zonder samen te werken met 

anderen (en vice versa). Bijkomende aspecten zijn het verbeteren van het imago van 
Hollandse Delta alsmede het vergroten van de zichtbaarheid van en waardering voor 
het waterschapswerk. 

Vanuit de werkgroep Externe Samenwerking wordt voorgesteld om het opstellen en 
uitwerken van een visie op de samenwerking met externe partijen als actie op te 

nemen in het VV-brede bestuursprogramma voor de periode 2019-2023. In aanvulling 
op datgene wat ten aanzien van (externe) samenwerking reeds in ‘Maat op Klimaat’ is 
opgenomen geeft de werkgroep voor deze visie de volgende kaders mee: 
• Van reactief naar proactief; goede samenwerking is vaak een kwestie van

vroegtijdige samenwerking. Door mede vanuit bestaande samenwerkingen meer te
investeren in samenwerking aan de voorkant van het proces, kan “gedoe” aan de
achterkant van het proces, zoals juridische procedures en langs elkaar heen

werken, worden voorkomen. Hierbij kan tevens sprake zijn van een inverdieneffect.
• Van monoloog naar dialoog; samenwerken is géén eenrichtingsverkeer!

Nadrukkelijk wordt ook aangegeven dat het waterschap zou moeten aansluiten op
onderwerpen en processen waar bij externe partijen “energie op zit” (soms ook
letterlijk, zoals bij de Regionale Energie Strategieën). Daarbij moet het waterschap
voor externe partijen ook iets te bieden hebben. Denk hierbij o.a. aan een
duidelijke visie op de toekomstige ontwikkelingen in het beheersgebied,

bijvoorbeeld door de Wateragenda door te ontwikkelen tot een Watervisie, maar
ook aan een constructieve opstelling ten opzichte van initiatieven van derden.

• Maatwerk en netwerk: maak onderscheid in de verschillende typen “externen” zoals
de burger, de (nuts)bedrijven, de maatschappelijke organisaties en de mede-
overheden. En besef daarbij dat samenwerking steeds meer projectmatig
plaatsvindt, en vaker in steeds wisselende samenstelling van partijen. Met andere

woorden: steeds meer (flexibele en creatieve) samenwerking in netwerken. Een
voorbeeld hiervan is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

• SMART: benoem indicatoren die inzichtelijk maken wanneer er sprake is van een
goede externe samenwerking, zoals de mate waarin Hollandse Delta vroegtijdig
betrokken wordt bij grote (ruimtelijke) projecten van derden en/of de mate waarin
de ‘klanten’ van WSHD tevreden zijn over het waterschap.

Vanuit de werkgroep Externe Samenwerking wordt gesignaleerd, dat er al diverse 

acties in gang zijn gezet om de externe samenwerking te verbeteren. Geadviseerd 
wordt om daar vooral mee door te gaan. Als voorbeelden zijn genoemd: 
• (Door)ontwikkelen Public Relations en Public Affairs Management;
• (Door)ontwikkelen KlantContactCentrum (KCC);
• (Door)ontwikkelen Integrale Dienstverlening;
• Instellen gebiedsheemraden (bestuurlijk aanspreekpunt voor externe partijen).

In 2020 wordt een Visie op de Samenwerking 
met externe partijen vastgesteld, gebaseerd op: 

- van reactief naar proactief;
- van monoloog naar dialoog;
- maatwerk en netwerk;
- SMART - indicatoren.
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Deze lopende acties moeten worden aangevuld met nieuwe acties (mede in relatie met 
de komende Omgevingswet, die ook vraagt om een ander(e) houding en gedrag) om 

de volgende doelen ten aanzien van de externe samenwerking te bereiken: 
• Het waterschap is een gewaardeerde partner in omgevingsprocessen
• Het waterschap betrekt de omgeving proactief bij de eigen processen
• Verbetering relatie waterschap - omgeving

4.3 Wat is daar voor nodig? 

Om te komen tot de gewenste vormen van externe samenwerking zijn in ieder geval 
nodig: 

• Capaciteit: de organisatie moet voldoende zijn toegerust om vroegtijdig in allerlei
(plan)processen te kunnen participeren. Dat vraagt in eerste instantie om
voldoende capaciteit, waarbij beseft moet worden dat deze uren niet altijd als
“directe uren” zijn te benoemen.

In de op te stellen visie op samenwerking met externe partijen zal de benodigde
capaciteit, in alle geledingen van de organisatie en met de bijbehorende
functies/rollen, nader uitgewerkt moeten worden.

• Competenties: samenwerken aan de voorkant van het proces vraagt ook om
andere en soms nieuwe competenties. Minder gericht op toetsen en controleren,
meer gericht op relaties, verbinden en onderhandelen.

In de op te stellen visie op externe samenwerking zullen de benodigde

competenties en het bijbehorende ontwikkeltraject (zowel ambtelijk als bestuurlijk)
concreet moeten worden gemaakt.

• Cultuur: een goede samenwerking met externe partijen vraagt vooral om een open
en constructieve houding. De omslag van “nee, tenzij” naar “ja, mits” die als gevolg

van de Omgevingswet reeds wordt ingezet is daar ook een voorbeeld van.
Anderzijds zijn ook het duidelijk aangeven van grenzen (“tot hier en niet verder”)
en een strenge doch rechtvaardige handhaving hier onlosmakelijk mee verbonden.

In financieel opzicht betekent bovenstaande dat op de komende begroting(en) vooral 
capaciteit beschikbaar moet komen, enerzijds om überhaupt weer aan allerlei externe 
processen te kunnen deelnemen en anderzijds om de gewenste ontwikkeling van 

medewerkers (competenties) en bestuur en organisatie als geheel (cultuur) in gang te 

kunnen zetten. 

Hiervoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van reeds opgenomen opleidings- 
en ontwikkelbudgetten. Op basis van de Samenwerkingsvisie kan dit verder worden 
uitgewerkt voor de begrotingen na 2020. 

De Samenwerkingsvisie is gericht op: 
- gewaardeerde partner zijn;
- proactief de omgeving betrekken;
- betere relatie met de omgeving
en wordt geconcretiseerd met behulp van
lopende en nieuwe acties.

In de Samenwerkingsvisie wordt ook aandacht 
besteed aan de randvoorwaarden om vanuit de 
VV, het college en de ambtelijke organisatie de 
rol te kunnen vervullen. 
Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan: 
- Capaciteit
- Competenties
- Cultuur
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5 INTERNE SAMENWERKING 

5.1 Inleiding 

Door de werkgroep Interne Samenwerking is gesproken over de samenwerking tussen 
de VV- en steunfractieleden, het college en de ambtelijke organisatie. De VV is nog 
niet voldoende in staat om te sturen en kaders te stellen. De interne samenwerking 
moet zodanig zijn ingevuld, dat de VV beter in positie wordt gebracht om haar 
sturende en kaderstellende taak te vervullen. Tijdens de besprekingen hebben de 

volgende onderwerpen centraal gestaan: 
• Vertrouwen
• Informatievoorziening
• Sturen

Deze worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt, waarna de belangrijkste 
aandachtspunten worden genoemd.  

5.2 Vertrouwen 

Samenwerking kan niet zonder vertrouwen. Dat geldt ook voor de samenwerking 
tussen de VV, D&H en de ambtelijke organisatie.  
Er moet een cultuur zijn van vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Het 
gaat hier om zowel vertrouwen geven als het vertrouwen bieden. Enerzijds dus 
loslaten en sturen op hoofdlijnen, anderzijds goed geïnformeerd zijn zodat dat 

vertrouwen gerechtvaardigd is.  

Het werken aan meer vertrouwen is een groeiproces, waarin bestuur en organisatie 
samen op trekken.  

5.3 Informatieverstrekking 

Het is belangrijk dat bestuurders voldoende kennis hebben van de dossiers waarover 
besluitvorming wordt gevraagd en dat de ambtenaren inzicht hebben in de politieke 
meningen en ideeën. Om deze uitwisseling tot stand te laten komen is het belangrijk 
dat er een goede afstemming plaatsvindt. De informatie-uitwisseling tussen de VV en 
de ambtelijke organisatie vindt nu nog (te) beperkt plaats. Hierbij bestaat het risico 
dat  er te diep wordt ingezoomd op detailniveau; de VV moet sturen op hoofdlijnen. 

Een model hiervoor is de BOB-structuur. Beeldvorming vindt plaats in de informatieve 
VV, de oordeelsvorming in de commissies en de besluitvorming in de VV. Dit houdt in 
dat duidelijk beschreven moet worden wat er van de verschillende bijeenkomsten 
wordt verwacht. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokkenheid van (externe) 
stakeholders bij het voorstel duidelijk is. 

Deelnemers werkgroep Interne Samenwerking 

• Anne Mollema, voorzitter
• Henk van der Drift
• Hans Wink
• Fatih Kumas
• Petra van Nes

• Wiebe Pannekoek
• Terry van Ditmars
• Fokke van Zeijl (agenda lid)
• Henk Vierhuis, ambtelijk ondersteuner

Door een werkgroep (bestaande uit leden van 
de VV, D&H en de ambtelijke organisatie wordt 
in beeld gebracht waar we exact staan binnen 
interne Samenwerking. Deze scan wordt in Q1 
2020 opgeleverd. Op basis van de scan volgt 
een programmering met mijlpalen (Q3 2020). 

Vanaf 2020 wordt periodiek nagegaan op welke 
wijze de informatieverstrekking vanuit de 
organisatie aan de VV verbeterd kan worden. 
Het gaat daarbij om de beantwoording van 
vragen, toelichting op voorstellen e.d. 

In deze Bestuursperiode wordt de BOB-struc-
tuur verder ontwikkeld, zowel qua inhoud van 
de voorstellen als het proces van informatie-
voorziening en besluitvorming. 
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5.4 Sturen  

De VV wil zich meer richten op doelbereik, naast de sturing op financiële kaders. Dit 

betekent meer en beter sturen op de hoofdlijnen van beleid. Nu zijn er teveel besluiten 
die onder de bevoegdheid van het college vallen, maar toch worden behandeld in de 
VV. 
 
Het college moet samen met de ambtenaren de VV in staat stellen om op hoofdlijnen 
te sturen, dus voorstellen waarin beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. De VV moet 

daarom vroegtijdig meegenomen worden bij het opstellen van beleid en 
uitgangspunten. Op basis van een lange-termijnagenda wordt de VV meegenomen 
voor kaderstellende besluiten Het proces volgt het BOB-model.  
 

Het bestuur wil meedenken/meekijken/mee acteren bij de afwegingen die worden 
gemaakt in de besluitvorming en daarbij kunnen kiezen uit meerdere scenario’s. 
 

5.5 Aandachtspunten 

Naast bovenbeschreven doelen zijn er door de Werkgroep ook aandachtspunten 
meegegeven: 
• Bij belangrijke punten voor besluitvorming wordt de VV vooraf geïnformeerd; 

bijvoorbeeld door de ambtelijke organisatie (als voorbeeld: de informatieve VV over 
het Huis op Orde). 

• Bij de behandeling van een stuk in de commissie zit de steller van het stuk naast de 

heemraad om de technische toelichting/introductie te geven. De bestuurder 

beantwoordt bestuurlijke vragen; eventuele (technische) vragen moeten vooraf 
worden ingediend en beantwoord. De voorzitter van de commissie dient te bewaken 
dat het voorstel bestuurlijk wordt behandeld, niet technisch te beantwoorden. 

• Bij oordeelsvorming in de commissies moet de voorzitter gericht zijn op de 
verschillen van inzicht/mening en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen. 

Met de vraag of alle meningen gedeeld zijn en alle argumenten op tafel gekomen 
zijn en of dit mogelijk leidt tot een breder gedragen beeld van het voorstel. 

• De voorzitter van de commissie concludeert helder af wat is afgesproken, zodat de 
beelden voor een ieder gelijk zijn. 

• Besluiten die worden voorgelegd aan D&H en/of de VV moeten geborgd zijn in 
organisatie. 

• Zorgpunten vanuit de organisatie moeten op de bestuurlijke tafel terecht komen.  

• Medewerkers moeten zich veilig voelen om te zeggen wat ze denken, zowel richting 
bestuur als richting organisatie. 

 
 

 

Vanaf 2020 wordt jaarlijks de samenwerking 
tussen VV, college en ambtelijke organisatie 
geëvalueerd in een aparte bijeenkomst. De 
verbetermogelijkheden worden voorgelegd aan 
VV, college en ambtelijke organisatie. 

 

Vanaf 2021 wordt een lange-termijnagenda 
gehanteerd. 

 

In deze bestuursperiode worden de verschil-
lende protocollen, procedures en voorschriften 
getoetst op effectiviteit en efficiency. Daarbij 
wordt het volgende schema aangehouden: 
- Verordening Fractie Vz Overleg  
- Inspraakverordening  
- Reglement van orde Cie’s  
- Verordening Klachten  
- Protocol IBC’s c.a.  
- Delegatie- & mandaatbesluit  
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6 BESTUURLIJKE VERNIEUWING 

6.1 Inleiding 

In een aantal besprekingen heeft de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing het 
onderwerp uitgewerkt. Daarbij zijn natuurlijk ook onderwerpen besproken, die bij het 
onderwerp interne samenwerking ook aan de orde zijn gekomen. In de eindredactie 
van het Bestuursprogramma zijn eventuele doublures t.a.v. de concrete aanbevelingen 
eruit gehaald. 

 
De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft ervoor gekozen om het thema op te 
pakken binnen het huidige wettelijk kader. Dat laat onverlet dat de werkgroep van 
mening is dat het aanbeveling verdient om vanuit de gezamenlijke waterschappen na 

te denken over de voor- en nadelen van een duaal bestuursstelsel met of zonder 
geborgde zetels.  
 

Voor het onderwerp bestuurlijke vernieuwing is de vraag ‘waar staan we nu’ vooral 
vanuit de geconstateerde knelpunten aangevlogen. De vraag ‘wat willen we bereiken’ 
is vanuit (overige) verbeterpunten behandeld. Daarmee leidt de vraag ‘wat is daarvoor 
nodig’ tot de concrete aanbevelingen. 
 

6.2 Welke knelpunten worden er nu ervaren  

• Te weinig participatie/communicatie/relatie met inwoners/organisaties/instellingen: 

In de bespreking zijn de volgende vragen aan de orde gekomen: 

o Is de communicatie/relatie met buitenwereld vanuit het waterschap voldoende?  
o Is er vanuit de VV en de commissies voldoende contact met de samenleving?  

 Daarbij is aangetekend dat dit vraagstuk met de Omgevingswet alleen maar toe-
neemt. Derhalve wordt voorgesteld om meer aandacht te geven aan de ondersteu-
ning van de VV- en steunfractieleden. Dit kan zowel collectief als individueel. 

 
• Jaarstukken sluiten niet goed aan bij begroting: 

Bij de begroting besluit de VV over de doelen en activiteiten en de daarvoor 
beschikbare middelen voor de komende periode (kaderstellende taak). Bij de 
BURAP en de Jaarrekening wordt vooral teruggekeken over de afgelopen periode 
(controlerende taak).  
De inhoud van de verschillende stukken (Kadernota, Programmabegroting, BURAP’s 

en Jaarrekening), het nut van 2 BURAP’s, de planning in welke VV welke stukken 

besproken worden; al deze punten zouden nog een keer tegen het licht gehouden 
kunnen worden. Hiervoor lijkt de Auditcommissie het meest geschikte gremium. 

 
 
 

 
Deelnemers werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 

 
• Johan Verbeek, voorzitter 
• Branco Winkels 
• Conny Verbaas 
• Reyer Lucas 
• Monique van Winsen 

• Ria de Sutter 
• Gerrit de Jong 
• Bert Staat 
• Hans Kalle 

• Hans van der Vaart, ambtelijk ondersteuner 
 
 

In 2020 wordt een informatieve VV georga-
niseerd over het monistische waterschaps-
bestel, om te bezien of (via de Unie) voor een 
aanpassing van de wet gepleit moet worden.  

 
 

De betrokkenheid van bestuursleden wordt 
vergroot door regelmatig onderwerpen op 
locatie te bekijken en door individuele oplei-
dingen en trainingen (o.a. via de Unie en de 
VNG Academy).  

 
 

Via de Auditcommissie zal in 2020 de opzet van 
de verschillende P&C producten verder worden 
afgestemd op de bestuurlijke behoeften en de 
wettelijke vereisten. 
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• Commissiestelsel functioneert niet optimaal: 
De commissies zijn ingesteld om het college te adviseren over de verschillende 

agendapunten. Door de werkgroep wordt geconstateerd dat er echter dubbelingen 
in de agenda's van de verschillende commissies zitten. Voorbeelden van 
overlappende onderwerpen in commissies: 
o Financiën 
o Klimaatadaptie 
o Circulair werken  

o Onderhoudsvraagstukken  
 Daardoor is het niet altijd duidelijk hoe het een en ander moet worden behandeld. 

Vaak wordt het dan in twee commissies besproken. Dit beperkt de mogelijkheid 
voor interactieve beleidsvorming. 

 Aanbevolen wordt om de huidige opzet van de commissies in samenhang met de 
vergaderfrequentie en de verdere uitwerking van een actief BOB1-model nader te 
onderzoeken. Deze evaluatie zal in 2020 worden uitgevoerd. Daarbij kunnen ook 

ervaringen bij andere overheden verzameld worden om tot concrete voorstellen te 
komen. 

 
• Wordt er voldoende vergaderd en is de frequentie voldoende? 

Binnen de werkgroep wordt verschillend gedacht over de duur en frequentie van de 
verschillende commissie- en VV-vergaderingen. Voor een goede BOB-behandeling 
dient er een zekere regelmaat te zijn. Binnen de werkgroep leven ideeën voor een 

maandelijkse vergaderfrequentie, een andere opzet van de commissiebehandeling 
en de noodzaak voor meerdere commissies. Deze aspecten zouden meegenomen 

moeten worden in de eerder aangegeven evaluatie. 
 
• Is er voldoende ruimte om langere termijn agenda in te brengen? 

Als knelpunt is genoemd de lange-termijnagenda van het waterschap. Zeker bij 

onderwerpen zoals de klimaatadaptatie en het circulair werken is het niet alleen 
belangrijk om de doelen te formuleren (zoals ‘energieneutraal in 2030’) maar ook 
hoe dat gehaald moet worden. Wordt daar voldoende over gesproken? Welke rol 
speelt het college hierin en welke rol heeft de VV? 
Zeker gezien de lange termijn moet er voldoende tijd genomen worden voor een 
goede beeldvorming, alvorens tot oordeelsvorming en besluitvorming over te gaan 
(conform het BOB-model).  

 

 
 

 
1 BOB: B= beeldvorming (fase waarin informatie wordt vergaard) 
 O= oordeelsvorming (fase waarin een oordeel gevormd wordt) 
 B= besluitvorming (fase waarin de VV tot een besluit komt) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de 
huidige opzet en invulling van de commissie-
structuur en vergaderfrequentie geëvalueerd en 
worden voorstellen gedaan voor verbetering, 
die vanaf de tweede helft van 2020 ingevoerd 
worden.  
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• Communicatie tussen bestuur en ambtelijke organisatie mede in relatie met het 

monistisch stelsel  
Momenteel is het voor VV- en steunfractieleden niet altijd eenvoudig om de juiste 
mensen in de organisatie te spreken te krijgen. In principe moet dit allemaal via de 
secretaris-directeur lopen. 
Door een specifieke functionaris als ‘VV-bestuursadviseur’ de rol van verbindings-
officier tussen de VV en de organisatie te geven, kan dit verbeterd worden. Deze 

bestuursadviseur kan de VV ook ondersteunen bij andere zaken (zoals ontwikkelen 
moties, lange-termijnagenda, leggen externe contacten). Dit moet leiden tot een 
beter functioneren van ambtelijke en bestuurlijke organisatie. 
 

6.3 Mogelijke verbeterpunten 

Vanuit de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is een aantal verbeterpunten 
besproken, mede naar aanleiding van de eerder besproken knelpunten. 

 
1. Een actievere rol voor VV-leden en de fractieondersteuners voor de communicatie 

met de "buitenwereld", die is ingebed in de werkwijze. 

2. Het betrekken van externe deskundigheid bij specifieke vraagstukken, waarvoor 
eventueel ook een aparte commissie vanuit de VV wordt ingesteld. 

3. Door de instelling van een Agendacommissie kan per onderwerp bepaald worden 
hoe breed het BOB-model wordt gebruikt en op welke wijze dit in de vergaderingen 

wordt ondergebracht. Daarmee wordt de VV beter in de gelegenheid gesteld zijn 

eigen agenda te bepalen.  
De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing stelt voor om de samenstelling van de 
Agendacommissie in te vullen met de voorzitters en plv. voorzitters van de drie 
commissies met de dijkgraaf (meer slagvaardig). 
 

De rol en taak van de Agendacommissie moeten in ieder geval ingevuld/afgestemd 
worden met het huidige Fractievoorzitters Overleg, maar mogelijk ook met de rol 
en de taak van de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie. 

 
 
 
 

 
 
 

In 2019 wordt een bestuursadviseur t.b.v. de 
VV vanuit de ambtelijke organisatie aangesteld 
om bijvoorbeeld de bestuurlijke inbreng bij 
initiatiefvoorstellen, amendementen en moties 
te vergroten.  

 
 

In 2020 wordt de Agendacommissie vorm 
gegeven. De invulling van de 

Agendacommissie bestaat uit de drie 
commissievoorzitters met plv. voorzitters en de 
dijkgraaf, ondersteund vanuit de ambtelijke 
organisatie.  

 
 

De Agendacommissie bepaalt vanaf 2020 de 
agenda van de commissie en de VV, waarbij 
worden aangegeven :  
- het onderwerp 
- de planning 
- het proces (bijv. via een informatieve VV) 

 
 

Begin 2020 wordt de rol van het 
Fractievoorzitters Overleg (FVO) herijkt. 
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BIJLAGE I: CONCLUSIES UIT RAPPORTAGE WATERWERKEN 2017 - 2018  

 

Waterveiligheid 

• De eerste beoordelingsronde voor de primaire waterkeringen, op basis van de nieuwe normen 

en met een nieuw beoordelingsinstrumentarium, dient eind 2022 gereed te zijn. Conform 

planning zijn per eind 2018 3 van de 17 normtrajecten van een veiligheidsoordeel voorzien. 

• Het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) voor de afgekeurde primaire 

waterkeringen is conform planning afgerond. 

• Naar aanleiding van de eerste officiële (bestuurlijke) meting van de Inspectie van 

Leefomgeving en Transport (ILT) over de inrichting en uitvoering van de zorgplicht heeft WSHD 

een verbeteragenda opgesteld om de aandachtspunten op te pakken. Doel is om alle 

verbeterpunten uiterlijk 2020 gerealiseerd te hebben. 

• Een dijkbewakingsorganisatie met volledige bezetting gedurende 72 uur in 2 shifts op alle 

dijkvakken wordt nog niet gehaald. In 2019 wordt de benodigde dijkbewakingsorganisatie 

opnieuw bezien. 

 

Voldoende Water 

• In 2017 en 2018 is in diverse peilgebieden de wateropgave opgelost. Er resteert nog een 

opgave van 146.000 m3 voor het landelijk gebied (volledig binnen het Oudeland van Strijen; 

hierbij wordt ingezet op aanpassen van de norm), en 171.000 m3 voor het stedelijk gebied. 

• 91% van het gebied heeft een peilbesluit dat actueel is. Het doel is dat voor minimaal 80% van 

het beheersgebied een actueel peilbesluit geldt. 

• In 85% van de getoetste peilgebieden werd in 2017 voldaan aan de zorgplicht (cijfers 2018 

nog niet beschikbaar). 

• Vanaf 2017 wordt in alle van de 167 peilgebieden die groter zijn dan 100 ha het waterpeil 

automatisch geregistreerd. 

• Eind 2018 is 98% van de watergangen waar het waterschap baggeronderhoud uitvoert op 

orde. 

 

Schoon Water 

• Omdat niet alle parameters jaarlijks worden gemeten, is gebruik gemaakt van de data van 

2017. Voor iets meer dan de helft van de KRW-waterlichamen is er nog een behoorlijk gat 

tussen het te behalen doel en de huidige situatie. In 16 waterlichamen is het gat tussen het 

doel en de huidige situatie klein. Ten opzichte van 2016 is er een lichte verbetering van de 

waterkwaliteit waarneembaar: 23 waterlichamen scoren beter in 2017, 17 waterlichamen 

scoren minder. 

• 47,9% van alle wateren voldeed in 2017 aan de doelstelling van de basiskwaliteit. Het doel is 

60% in 2021. De huidige systematiek om de basiskwaliteit te bepalen wordt vanaf 2018 niet 

meer ondersteund en wordt vervangen door een nieuw beoordelingssysteem voor overig water. 

• Eind 2018 is circa 30% van de KRW-maatregelen uitgevoerd of in uitvoering. In 2021 dienen 

138 resultaatplichtige maatregelen uitgevoerd te zijn. 

• In 2017 en 2018 voldeden alle 20 zwemwateren aan de EU-zwemwaterrichtlijn. In 16 

zwemwateren zijn in 2018 blauwalgen geconstateerd. 

• In 2017 en 2018 zijn twee prioritaire knelpunten opgelost. Er resteren nog 8 prioritaire 

knelpunten. 

 

Waterketen 

• De afnameverplichting voor de eindrioolgemalen en rioolwaterzuiveringen was 99,7% in 2017 

en 99,5% in 2018. Dit is boven de norm van 99%. 

• De aangevoerde hoeveelheid afvalwater bedroeg in 2017 254 l/ve.d en in 2018 252 l/ve.d. Dit 

is nog net boven de norm van 250 l/ie.d. in 2021. De komende jaren zal nog een aantal 

maatregelen worden genomen om 250 l/ie.d te halen. 

• De zuiveringsrendementen voor stikstof en fosfaat waren 80,1% en 88,7% in 2017 en 79,6% 

en 86,7% in 2018. Dit is ruim boven de norm van 77,5%. 

• Voor het lozen van gezuiverd afvalwater gelden eisen. In 2017 werd voor 99,8% voldaan aan 

deze eisen en in 2018 voor 97,3%. In 2018 werd niet aan de norm van 98% voldaan. Dit werd 
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veroorzaakt doordat de rwzi Rotterdam Hoogvliet eind 2018 met een illegale lozing te maken 

had. 

• In 2017 was de beschikbaarheid van de zuiveringsinstallaties 99,3% en 2018 was dit 99,2%.

Daarmee is voldaan aan de doelstelling (98%).

• Op grond van de cijfers van 2018 heeft het waterschap, samen met de betrokken gemeenten

in het beheergebied, gerapporteerd dat 80% van de kostenbesparingsopgave voor 2020 uit het

Bestuursakkoord Water is gerealiseerd.

Wegen 

• Eind 2018 voldeed 89% van het totale wegennet van het waterschap aan de basiskenmerken

wegontwerp. In 2021 moet dit percentage ten minste 90% zijn.

• In 2017 waren op de waterschapswegen 8 verkeersdoden te betreuren. Het aantal ernstige

gewonden was in 2017 66. Ten opzichte van het ijkjaar 2005 is er sprake van een behoorlijke

toename van het aantal verkeersslachtoffers, terwijl de opgave in het Wegenbeheerprogramma

er, overeenkomstig het landelijk beleid, juist op is gericht het aantal verkeersslachtoffers fors

te reduceren. Omdat deze stijgende trend al enkele jaren en in heel Nederland zichtbaar is,

heeft het kabinet eind 2018 een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid uitgebracht, dat

vanaf 2019 wordt geïmplementeerd.

• Ten opzichte van 2015 is te zien dat de gemiddelde verkeersdruk op de waterschapswegen

stijgt: + 22% op de gebiedsontsluitingswegen en + 6% op de erftoegangswegen (in 2018).

• Eind 2018 is het aandeel wegen met een kwaliteitsoordeel “zeer slecht” (score D) op de

verschillende type wegen (afgerond) als volgt:

o Gebiedsontsluitingswegen (GOW): 16%

o Erftoegangswegen (ETW) type 1: 11%

o Erftoegangswegen type 2 met fietsverbindingen: 15%

o Erftoegangswegen type 2 overig: 16%

o Fietspaden: 4%

De doelstelling is maximaal 6% in 2021 voor GOW, ETW type 1, ETW type 2 met

fietsverbindingen en de fietspaden. Voor de overige ETW’s type 2 geldt geen maximaal

percentage.

Duurzaamheid 

• In de jaren 2017 en 2018 is het areaal ecologisch bermbeheer uitgebreid tot 12%

respectievelijk 29%. In het Opgaveplan Duurzaamheid is 20 à 30% als streefpercentage

opgenomen.

• In 2018 was het waterschap voor 53% zelfvoorzienend op gebied van energie. Hiermee is de

doelstelling van 40% in 2020 ruimschoots gehaald. Inmiddels is de doelstelling vastgesteld om

in 2030 voor 100% energieneutraal te zijn.

• In 2018 is de energie-efficiëntie conform de regels van de Meerjarenafspraak Energie verder

verbeterd en is nu 92% ten opzichte van 2008. Het doel was tenminste 26%.


