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Waterschapspeil 2018

Kennisnemen van
De landelijk rapportage Waterschapspeil 2018.
Inleiding
Tweejaarlijks wordt door de Unie van Waterschappen een rapportage opgesteld over de trends en de
ontwikkelingen in het regionale waterbeheer. In het rapport wordt gelijktijdig voor alle
waterschappen gezamenlijk een verslag uitgebracht van de bereikte resultaten over de afgelopen
twee jaar (2015-2017). Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.
Het rapport is vooral bedoeld voor externe partijen (relaties en partners) zodat zij op hoofdlijn kennis
kunnen nemen van de werkzaamheden van de waterschappen.
Kernboodschap
In het rapport zijn de volgende actuele ontwikkelingen benoemd:
 Bovenaan de bestuurlijke agenda staat Klimaatbestendig waterbeheer
 Op weg naar een duurzaam Nederland – duurzaam en circulair (energietransitie en
grondstoffen hergebruik)
 Waterveiligheid (hoogwaterbeschermingsprogramma, zorgplicht)
 Watersysteem op orde (waterkwaliteit en zoet water, ketenaanpak medicijnresten, invasieve
soorten)
 Digitale transformatie (Digicompas, Basis op orde)
 Samen staan we sterk (Interbestuurlijk Programma, Omgevingswet, Blue deal)
Zie voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen pagina 9 t/m 15 van het rapport.
De uitvoering van de primaire taken, naar de stand van 2017, is opgenomen in Deel 1. In Deel 2 is
ingegaan op de bedrijfsvoering.
Vervolg
Het rapport is op 31 oktober overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen en het rapport is
beschikbaar via www.waterschapsspiegel.nl. In de loop van de maand november is het rapport door
de Unie van Waterschappen aangeboden aan de directeuren, aan de Tweede Kamercommissie en
aan de bestuurders. Intern is het rapport besproken met de AC op 14 november.
Voor het leren en verbeteren in de organisaties wordt tweejaarlijks het rapport Waterschapsspiegel
uitgebracht. In dit rapport zijn de uitkomsten per waterschap uitgewerkt. Een interne analyse wordt
in de komende periode uitgevoerd (waar zijn we goed in en waar kunnen we verbeteren).

