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inleiding
Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 is dit bestuursakkoord
2019-2023 opgesteld. Dit akkoord wordt ondersteund door de
bestuursleden vanuit de gekozen partijen Water Natuurlijk, PvdA, CDA,
CU, VVD en 50Plus en vanuit de geborgde zetels Ongebouwd en Bedrijven
(samen als fractie Werk aan Water) en Natuurterreinen. We hebben
gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. Dat doen we om drie redenen:
•

De omgeving verandert, onze samenwerkingsverbanden veranderen en
vernieuwen, de tijd verandert: nieuwe ontwikkelingen zullen het nodige
van ons vragen als het gaat om geld, organisatie en bestuur. We willen
daarop flexibel kunnen reageren binnen de hoofdlijnen van dit akkoord.
We willen ons werk voor de komende jaren beslist niet in beton gieten;

•

Het Waterbeheerprogramma is voor ons het belangrijkste
beleidsdocument en het bestrijkt een periode van zes jaar. De
uitwerking van onze ambitie en doelen uit dit bestuursakkoord
willen we vooral koppelen aan het maken van het nieuwe
Waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027. Dat willen we
doen samen met het gehele algemeen bestuur. In de komende twee
jaar bereiden wij dit programma actief voor.

•

Door het merendeel van de partijen in het algemeen bestuur is de
voorkeur uitgesproken voor een breed bestuursakkoord. Dit doet recht
aan de verhoudingen in het algemeen bestuur en aan de afspraken die
we in de informatiefase hierover hebben gemaakt. Dit betekent dat de
partijen die niet in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn ook hun
bijdrage kunnen leveren.

Onze ambitie is om deze bestuursperiode met het voltallige algemeen bestuur koers en richting te bepalen. Daarom zijn alle fracties uit het algemeen
bestuur betrokken bij dit akkoord en kan het rekenen op een breed draagvlak: ‘Voor mens en voor water’.
5

ons waterschap en waarom we doen
wat we doen
Als waterschap staan wij voor een veilig, duurzaam en klimaatbestendig
waterbeheer. In een groot deel van Groningen, in de kop van Drenthe
en in een stukje Fryslân hebben wij de zorg voor het voorkomen van
overstromingen, het tegengaan van overlast en schaarste van water, het
bevorderen van een gezond en schoon watersysteem, het zuiveren van
huishoudelijk afvalwater en het vaarwegbeheer voor de recreatievaart. Met
een werkgebied van 144.000 hectare met daarin bijna 400.000 mensen
die hier wonen, een organisatie van ruim driehonderd medewerkers en
een begrotingsomvang in 2019 van circa € 82 miljoen, zijn wij één van de
kleinere waterschappen in Nederland.
De omvang en de pluriformiteit van de uitdagingen zijn er niet minder
om. De zeespiegelstijging aan de noordkant van ons werkgebied en de
bodemdaling en aardbevingen midden in ons gebied zijn hier duidelijke
voorbeelden van. Maar ook de toenemende extremen van droogte en
neerslag en de opgaven op het vlak van de waterkwaliteit vragen onze
aandacht. We kunnen met recht zeggen dat de opgaven op het gebied van
toekomstgericht én klimaatbestendig waterbeheer in ons gebied complex
zijn.
Niet alleen
We kunnen het als waterschap niet alleen. Samenwerking is de succesfactor
voor betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer dat tegen een (klimaat)
stootje kan. Wij noemen dit robuust waterbeheer. De samenwerking
zien wij in alle lagen van de maatschappij. Inwoners zijn vaak de lokale
deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van
opgaven in hun eigen omgeving. Mooie voorbeelden hiervan zien wij
in het gebiedsproces van het Zuidelijk Westerkwartier. Ook met onze
medeoverheden en andere partijen is het écht nodig samen op te trekken
om opgaven duurzaam en tegen de laagste maatschappelijke kosten in te
vullen. Bij de dijkverbetering van Eemshaven-Delfzijl hebben we zo samen
gewerkt. We doen dat opnieuw bij de dijkverbetering van
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de Lauwersmeerdijk. Vanuit de verantwoordelijkheid van onze positie als
functionele overheid zoeken wij met inwoners, agrariërs, terreinbeheerders,
belangenorganisaties, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen
naar nieuwe oplossingen. We doen dat ook weloverwogen in internationaal
verband.
Robuust
Robuust waterbeheer betekent allereerst dat we de ‘basis op orde’ hebben.
Als we ons watersysteem zo beheren en onderhouden zoals gepland, nodig
en eerder afgesproken is, hebben we een goede positie om door te bouwen
op ons streven om ons werkgebied weerbaar te maken voor de gevolgen
van klimaatverandering. We willen zo een voorbeeld zijn voor anderen. Met
ons voorbeeld willen we anderen in ons netwerk ook kunnen vragen met
ons hun steentje bij te dragen. We zien het klimaatbestendig maken van
ons watersysteem als een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen.
Immers daar waar letterlijk ruimte wordt geboden aan het watersysteem
en daar waar verontreinigingen continu worden voorkomen, levert dit een
bijdrage aan een klimaatbestendig watersysteem waarin het ecosysteem tot
ontwikkeling kan komen.
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wij geven prioriteit aan uw veiligheid
Zeedijken
Onze zeedijken (primaire keringen) hebben onze volle aandacht. Vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (onderdeel Deltaprogramma) werken we
hard aan het wettelijk op orde brengen van onze zeekeringen. Daarmee maken
we ze ook aardbevingsbestendig. Hetzelfde geldt voor onze regionale keringen,
gemalen, stuwen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en persleidingen. De extra
kosten zijn nu en in de toekomst voor rekening van het Rijk en/of de NAM.
Droge Voeten 2050
Onder de vorige besturen is het programma Droge Voeten 2050 gestart en
is een begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen. Het gaat om het
zogenoemde ‘maatregelenpakket A’ aangevuld met de capaciteitsuitbreiding
van gemaal HD Louwes. Deze maatregelen voeren wij onverkort door. Naast
de afspraken over het ophogen en versterken van de regionale keringen
die volgens afspraak met de provincie in 2020 klaar zijn, horen hier de
optimalisatie van De Onlanden, de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier,
de capaciteitsvergroting van gemaal HD Louwes en enkele kleinere ingrepen
in ons watersysteem bij. De realisatie van de waterbergingen in het Zuidelijk
Westerkwartier begint al in 2019 en zal in deze bestuursperiode afgerond
worden. Ook in De Onlanden hebben wij een opdracht liggen, die we in
2019 verder uitwerken. Projecten zetten wij zorgvuldig in de tijd uit.
Klimaatscenario’s volgen
Klimaatverandering en klimaatscenario’s volgen we op de voet en we
gebruiken steeds de meest recente verwachtingen in onze berekeningen.
Alle primaire keringen moeten in 2023 beoordeeld zijn volgens de nieuwe
normering die vastgesteld is in 2017. Eind 2020 hebben we voor alle primaire
keringen inzichtelijk gemaakt of zij aan de normering voldoen of niet. In
2021 verwachten we nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Dan zullen we
ook de effecten daarvan op ons watersysteem tegen het licht houden en de
benodigde maatregelen afleiden. Dit doen we samen met Wetterskip Fryslân.
Met dit waterschap delen we het Lauwersmeer. Enkele van onze keringen
moeten het boezemwater van Hunze en Aa’s keren. Daarom stemmen we ook
met dat waterschap af.
9
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wij maken het watersysteem klimaatbestendig
en leefbaar voor úw toekomst
Basis op orde
Wij willen het watersysteem zo inrichten dat het hele systeem robuust
en toekomst- en klimaatbestendig is. Dit betekent dat het systeem
tegen een flinke stoot kan. Het systeem moet goed kunnen omgaan met
piekbelastingen (zowel in tijden van neerslag, als in tijden van droogte). Om
dit te bereiken, moet de basis op orde zijn. Dit heeft de hoogste prioriteit
voor ons. Baggeren, bruggen en beschoeiingen vragen hierbij specifiek onze
aandacht. Ook de legger dient op orde te zijn.
In ons watersysteem worden wij geconfronteerd met bodemdaling door
aardgaswinning. Hierdoor moeten wij extra maatregelen treffen om ons
watersysteem goed te kunnen laten functioneren. Kosten die wij als gevolg
daarvan maken en nog moeten maken, zijn voor rekening van de NAM.
Systeemoplossingen
We werken in de volgorde ‘vasthouden, bergen, afvoeren’. Voor het
vasthouden van water hebben we optimaal aandacht voor het bergend
vermogen van de bodem en de maatregelen uit het Deltaplan Zoet Water.
Een groter opnemend vermogen van de bodem maakt ons watersysteem
meer weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. We kijken bij het
nemen van maatregelen dus niet alleen naar technische oplossingen maar
nadrukkelijk ook naar wat we kunnen realiseren door gebruik te maken van
systeemoplossingen (‘building with nature’).
Peilbeheer
Bij peilbeheer is ons uitgangspunt: peil volgt functie. Echter, op basis van
bepaalde landschapskenmerken kan het zijn dat dit uitgangspunt niet
onverkort wordt toegepast. Hierover gaan we dan met alle betrokkenen,
waaronder de provincie, in gesprek. Een veengebied waar de problematiek
van CO2-uitstoot speelt of waar agrariërs weidevogelgebieden faciliteren,
kunnen daar een voorbeeld van zijn.
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Grondwater
Ten aanzien van grondwater worden we als waterschap steeds vaker door
onze omgeving bevraagd. De taken en verantwoordelijkheden zijn niet altijd
helder. We gaan de komende maanden van 2019 in kaart brengen wie over
welk deel van het grondwater gaat (actoren, taken, verantwoordelijkheden).
Dit zal voor onze inwoners de nodige duidelijkheid geven.
Droogteproblematiek
We willen goed aangehaakt blijven bij de evaluatie van landelijke en
regionale gremia over de droogte van 2018. De geluiden zijn dat we in de
toekomst vaker met dergelijke droogte te maken zullen krijgen. Hierop
willen we ons voorbereiden samen met onze gebiedspartners. Ook zijn we
actief waar het gaat om de verdeling van het IJsselmeerwater.
Tegengaan verzilting
Met het oog op het tegengaan van verzilting hebben we onze aandacht
voor zoetzoutknooppunten in het noorden van het werkgebied. Samen met
partners hebben we een verkenning gedaan naar de verziltingsproblematiek
in NoordNederland. Deze samenwerking willen we voortzetten en samen
onderzoeken welke maatregelen we in gang moeten zetten.
Kaderrichtlijn Water
We richten ons op schoon water. Ons doel is om tenminste te voldoen
aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze KRW-waterlichamen
moeten we in 2027 op orde te hebben. We volgen de uitkomsten van de
watersysteemanalyses van 2019. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek
(ook in de haarvaten) om beter inzicht te krijgen in welke maatregelen we
effectief het beste kunnen nemen. We volgen de Visie op vismigratie. Die
gaat in op de vispasseerbaarheid in ons werkgebied van de Waddenzee tot
de beken in Drenthe.
De einddatum van de KRW valt samen met die van de provinciale opgaves
van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000. Samen met de
provincies zoeken we naar een aanpak waarin we met elkaar onze doelen en
opgaven efficiënt kunnen realiseren. We zien hier mogelijkheden in relatie
tot de nieuw te maken stroomgebiedbeheerplannen.
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Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Ook de werkzaamheden onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
continueren we graag, denk bijvoorbeeld aan Gouden Gronden. Het DAW
is inmiddels goed op stoom. We evalueren samen met LTO Noord en de
Gebiedscollectieven in 2020, respectievelijk 2021, het programma.
Stedelijk waterbeheer en stresstest
Bij werken aan een robuust watersysteem hoort ook stedelijk waterbeheer.
Eén van de speerpunten is de stresstest, die gemeenten uitvoeren
in het kader van klimaatadaptie. De gemeenten moeten deze test in
2019 uitvoeren. Onze rol is het desgewenst beschikbaar stellen van
onze kennis en expertise om deze stresstesten te kunnen uitvoeren en
interpreteren. Op die basis komen wij graag samen met de gemeenten
tot een aanpak voor maatregelen vanaf 2020. We zijn hier proactief in
en leggen de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort. Het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie is leidend voor de stresstest. We kijken naar
hittestress en droogte, maar zeker ook naar de risico’s van wateroverlast en
overstromingen.
Zwemwater
Het zwemwater in ons werkgebied is doorgaans van goede kwaliteit. Met de
waterkwaliteitsmaatregelen die we nemen en vanuit onze rol als adviseur
blijven we ons hiervoor inzetten. Van de beheerder verwachten we ook
inzet.
Omgevingswet
Wanneer onze gebiedspartners bezig zijn met beleidsontwikkelingen en
ruimtelijke ordeningsvraagstukken, willen wij vroegtijdig aan tafel zitten.
Het feit dat we ons hier proactief in opstellen, strookt goed met het nieuwe
werken onder de Omgevingswet vanaf 2021.
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Wij zuiveren uw afvalwater op duurzame
en innovatieve wijze
Samenwerking afvalwaterketen
Met de gemeenten en drinkwaterbedrijven in ons werkgebied werken
we samen in de afvalwaterketen om kosten te besparen, de kwaliteit te
verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. De afspraken voor het
huidige bestuursakkoord lopen af in 2019. Er vindt nu een evaluatie plaats
en daarna zullen bestuurlijke afspraken worden gemaakt voor het vervolg
vanaf 2020.
Naast kostenbesparing en de mogelijkheid samen innovaties tot
ontwikkeling te brengen, biedt een nieuw akkoord de mogelijkheid
aandacht te geven aan nieuwe thema’s. Denk bijvoorbeeld aan
duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en implementatie van de
Omgevingswet.
Energieneutraliteit
Onze inzet is om in 2025 100% energieneutraal te zijn. Dat hebben we
in Unieverband afgesproken. Dit doen we door te onderzoeken waar
we maatregelen kunnen nemen en steeds te bekijken waar we in onze
werkzaamheden of bij projecten hier invulling aan kunnen geven.
Waterschappen, gemeenten en provincies presenteerden in 2017 een
duurzame investeringsagenda die zich richt op opgaven als energieneutrale,
circulaire en klimaatbestendige toepassingen. Deze investeringsagenda
continueren we de komende jaren. Verder komen op regionaal niveau
veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord tot uiting in de Regionale
Energiestrategieën (RES). Wij vinden dit belangrijk, maar pakken hier niet de
voortrekkersrol.
Medicijnresten
De waterschappen participeren (via de Unie van Waterschappen) in de
nationale Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Samen met het Rijk, de
drinkwaterbedrijven, gemeenten, de farmaceutische
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industrie en de zorgsector spannen de waterschappen zich in om
resten van geneesmiddelen in oppervlakte- en grondwater te
verminderen. Er is een zogeheten ‘hotspotanalyse’ gemaakt van alle
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Nederland, die een beeld geeft
van de locaties waar vervuiling van het water door medicijnresten het
grootst is. Los van extra zuiveringsmaatregelen op onze RWZI’s die naar
voren komen in de hotspotanalyse, vindt dit bestuur een aanpak aan de
bron van groot belang. Dit kunnen we echter niet alleen: ook de zorgsector,
farmaceutische industrie en mede-(semi)overheden hebben hier een
belangrijk aandeel in.
Een grote investering van ons waterschap in de komende jaren gaat naar
de nieuw te bouwen zuivering in Gaarkeuken in het Westerkwartier. Deze
vervangt de bestaande zuiveringen in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken.
De RWZI in Marum kwam nadrukkelijk naar voren in de hotspotanalyse
als een locatie die aandacht behoeft, gezien enerzijds de hoeveelheid
medicijnresten in het afvalwater en anderzijds de kwetsbare beek (een
KRW-waterlichaam) waar het afvalwater op uitkomt. De nieuwe RWZI
Westerkwartier houdt rekening met onze doelstellingen op het terrein van
medicijnresten en duurzaamheid. Dit helpt ook de KRW-doelstelling te
bereiken.
Slibstrategie en aanbesteding
Het slib dat we na waterzuivering overhouden, brengen we nu onder bij
een slibverwerkingsbedrijf. Het contract dat we met dit bedrijf hebben,
loopt dit jaar af. Samen met twee andere waterschappen bereiden we een
aanbestedingsprocedure voor. Daarbij hebben we aandacht voor kosten en
efficiency en daarnaast ook voor de waarde die slib kan hebben in andere
processen. We blijven zoeken naar brede samenwerking.
Industriële waterzuivering
Voor de realisatie van een industriële waterzuivering die koelwater moet
gaan leveren aan de datacenters in de Eemshaven, stellen wij ruimte
beschikbaar op ons terrein bij de RWZI Garmerwolde. Momenteel
loopt er onderzoek naar de verwijdering van resten van onder andere
geneesmiddelen. We willen dat ons effluent gebruikt kan worden als water
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voor de industriële waterzuivering. Met de rechtstreekse levering van
effluentwater leveren we een bijdrage aan het beschikbaar houden van
voldoende oppervlaktewater van de juiste kwaliteit.
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wij zijn zichtbaar en hebben oog en oor voor
de wereld om ons heen
Er is een aantal ontwikkelingen en vraagstukken waar we als waterschap
de komende periode specifiek aandacht aan besteden. De wijze waarop
we besturen binnen het waterschap en de verbinding met de inwoners en
andere organisaties, heeft onze blijvende aandacht.
Waterbewustzijn
Het realiseren van waterbewustzijn bij onze inwoners gaat verder
dan het plaatsen van informatieborden of het uitbrengen van folders.
Waterbewustzijn is weten dat menselijk handelen invloed heeft op het
watersysteem en dus effect heeft op hoe extremen in perioden van
overvloedige regenval en droogte zich manifesteren. Bij het creëren van
waterbewustzijn hebben we oog voor de verschillende doelgroepen in ons
werkgebied. In de komende bestuursperiode actualiseren we hiervoor ons
strategisch communicatieplan. Daarin geven we aan hoe wij ons willen
verhouden tot onze omgeving en hoe we vorm en inhoud willen geven aan
het waterbewustzijn bij onze inwoners.
Op het gebied van kennisdeling en educatie besteden we bijvoorbeeld
ook aandacht aan de samenwerking met innovatieve jonge ondernemers,
scholen en kennisinstellingen en blijven we mogelijkheden bieden voor
trainees en stagiaires om kennis en ervaring met het waterschap op te
doen. Op Europees en mondiaal terrein zijn we ook werkzaam en delen
en halen we kennis op waterhuishoudkundig gebied. Het gaat daarbij om
duurzame kennisuitwisseling op het gebied van schoon, veilig en voldoende
water. Een voorbeeld van Europese samenwerking is het project TOPSOIL.
In Unieverband zijn met twee ministeries afspraken gemaakt over mondiale
samenwerking in het programma Blue Deal.
De zorg voor goed waterbeheer is van groot belang. Om dit te kunnen
waarborgen besteden we aandacht aan voorlichting, bewustwording en
ondersteuning en het creëren van draagvlak bij verschillende doelgroepen.
Ook aan de handhaving, als sluitstuk, besteden we op deze manier
aandacht. Hier zetten we steviger op in.
19

Digitale transformatie
De digitalisering neemt een steeds hogere vlucht en we ontsluiten ons werk
en onze diensten steeds meer online. Daarmee komen wij niet alleen naar
de mensen toe, maar kunnen ook anderen met onvriendelijke bedoelingen
makkelijker naar ons toe komen. Om de veiligheid van bij ons opgeslagen
informatie en de aansturing van onze systemen te borgen, voldoen we
tenminste aan het minimale ambitieniveau zoals de waterschappen dat met
elkaar in ‘Unie verband’ hebben afgesproken.
Vaarwegbeheer
Recreatievaart is gebaat bij ons vaarwegbeheer. Dit vaarwegbeheer is
niet een eigen waterschapstaak. In de komende bestuursperiode willen
we nagaan op welke wijze we het vaarwegbeheer optimaal kunnen laten
meeliften met de waterbeheertaak.
Cultuurhistorie
Ons werk is niet alleen van vandaag. We hebben in de loop van de eeuwen
onze sporen achtergelaten. Met onze cultuurhistorische objecten, zoals
waardevolle molens, sluizen, gemalen en waarhuizen willen we zorgvuldig
omgaan. Waar onze activiteiten ook raken aan cultuurhistorische
landschapskenmerken zullen we daar oog voor hebben. Per object of
situatie zullen we nadenken of we deze willen overdragen aan derden of zelf
willen blijven koesteren.
Biodiversiteit
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we daar
waar het kan binnen onze eigen mogelijkheden onze terreinen inzetten
voor maatschappelijke onderwerpen. Het kan dan gaan om recreatief
medegebruik of maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit. Zonder ons
formeel aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteit willen we binnen onze
eigen mogelijkheden wel handelen naar het gedachtengoed daarvan.
Professioneel besturen
Het waterschap kent in tegenstelling tot bijvoorbeeld gemeenten en
provincies een monistisch stelsel. Het bestuursakkoord is een breed
gedragen akkoord. Een groot deel van de fracties vanuit het
20

algemeen bestuur is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Om in
deze monistische context invulling te geven aan de kaderstellende en
toezichthoudende rol van het algemeen bestuur (controle en evenwicht)
willen we in de komende bestuursperiode de samenwerking tussen het
algemeen en dagelijks bestuur optimaliseren.
Het algemeen bestuur zal zich buigen over de huidige vergadersystematiek
en de gewenste vorm van voorbereiding en besluitvorming optimaliseren.
Het vertrekpunt is dat het algemeen bestuur beter wordt voorbereid op de
ontwikkelingen die op ons af komen. De samenwerking tussen het algemeen
en het dagelijks bestuur (en de ambtelijke organisatie) wordt interactiever
vormgegeven en er wordt ruimte gemaakt voor opinie- en meningsvorming
voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. De agendering van deze
ontwikkelingen wordt in samenspraak met het algemeen bestuur bepaald.
Daarnaast bekijken we welke instrumenten en middelen het algemeen
bestuur in wil zetten voor de eigen kaderstellende en controlerende
rol (bijvoorbeeld het wel of niet instellen van een auditcommittee c.q.
rekenkamercommissie, het bepalen van opleidingsbehoefte per fractie etc.).
Vanuit de organisatie wordt het algemeen bestuur meer dan voorheen
gefaciliteerd en krijgt een aanspreekpunt en adviseur, bijvoorbeeld in de
vorm van een (bestuurs)griffier.
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wij voeren een verstandig financieel beleid
Schuldenplafond
In de voorgaande bestuursperiode zijn afspraken gemaakt over de financiën
en is een schuldenplafond vastgesteld van € 250 miljoen. Deze afspraken
zetten wij voort en vormen voor ons in de komende bestuursperiode het
uitgangspunt. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het nodig is om
opnieuw over het schuldenplafond te spreken en het eventueel bij te
stellen. We concentreren ons de komende periode op het besturen binnen
de genoemde financiële kaders en de houdbaarheid van onze financiën op
lange termijn.
Gematigde lastenstijging
Met het besef dat diverse ontwikkelingen en vraagstukken nog op ons
afkomen willen we inzetten op een gematigde lastenstijging voor onze
belastingbetalers. Om dit te realiseren zoeken we nadrukkelijk naar meer
kansen in andere financieringsstromen die ons kunnen helpen onze taken
te verwezenlijken. Er zijn veel medefinancieringsmogelijkheden in
projecten. Het benutten hiervan zal de komende bestuursperiode de
volle aandacht krijgen. We blijven inzetten op koppelkansen van onze
werkzaamheden in zowel financiering als uitvoering met daarbij aandacht
voor ieders verantwoordelijkheden. Daarnaast moet er bij de uitvoering
van de taken sprake zijn van kostenbewustzijn in de organisatie. De lijn
die al is ingezet in de organisatie willen we doortrekken en waar mogelijk
versterken. Op deze wijze willen wij invulling geven aan ons streven naar
een sober en doelmatig waterbeheer, waarbij wij ons bewust zijn van onze
maatschappelijke rol. In onze bestuursperiode handhaven wij de huidige
kwijtscheldings-systematiek.
Nieuw belastingstelsel
De ontwikkeling van een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen
volgen we de komende jaren op de voet. Ons uitgangspunt is dat de
vervuiler en de profijt hebbende betaalt. Daarnaast is het onze inzet dat het
nieuwe belastingstelsel helder, begrijpelijk en goed uitlegbaar is aan onze
inwoners.
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slotwoord
Uw veiligheid tegen hoogwater is onze prioriteit. We streven bovendien
naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem en een goede
waterkwaliteit. Dit alles met oog voor de natuurlijke waarden en
tegelijkertijd met een kostenbewuste blik. Wij koesteren en stimuleren het
innovatieve en duurzame karakter van al onze werkzaamheden. We voeren
onze taken niet alleen uit. We werken samen met onze directe professionele
partners, maar ook met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij.
Dit omdat deze groepen veel (lokale) kennis hebben en omdat onze ambitie
groot is, en wij ervan overtuigd zijn dat we gezamenlijk meer kunnen
bereiken. ‘Voor mens en voor water’, van de Drentse beken tot aan de
Waddenzee!
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