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INLEIDING
Waterschap Zuiderzeeland zorgt in Flevoland, en kleine stukjes van Friesland en Overijssel, voor
veiligheid, schoon water en voldoende water. Het waterschap legt hiermee de fysieke en gezonde
basis voor wonen, werken en recreëren in het gebied. Het stellen van kaders voor en de controle op
deze taakuitoefening gebeurt door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (AV). De
waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 zijn succesvol verlopen bij Waterschap Zuiderzeeland. De
opkomst van 41,8% betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. Of dit
ook betekent dat de omgeving het waterschap echt kent, is nog maar de vraag. De AV ziet zich daarom
verplicht om, in lijn van de aanbevelingen die de OESO vorig jaar heeft gedaan, een brug te slaan tussen
waterschap en samenleving. Dit betekent dat het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) en de AV
de komende collegeperiode actief aan de slag gaan om de verbinding te leggen met de samenleving,
met stakeholders en de inhoud.
Dit document geeft onze grondhouding weer hoe wij als waterschap(sbestuur) de komende bestuursperiode zullen handelen naar onze inwoners, gebiedspartners en overige stakeholders. Daarnaast
brengt het accenten aan bij de uitvoering van andere belangrijke beleidsdocumenten, zoals de
Meerjarenbegroting, het Waterbeheerplan 2016-2021 en het actieplan Bodem en Water.
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WATERSCHAP IN VERBINDING
MET DE S
 AMENLEVING

ACCENTEN OP SAMENWERKING
De regionale, maar ook mondiale problematiek waar het waterschap de komende jaren mee te maken
krijgt, kunnen we anno 2015 niet meer alleen op eigen kracht oplossen. Samenwerking is niet alleen

Was het waterschap tien jaar geleden vooral gericht op de uitvoering van de kerntaken, de afgelopen

gewenst, maar ook noodzakelijk: met andere waterschappen, met partners in de omgeving en met

jaren is hard gewerkt aan de taakuitbreiding en de samenwerking met gebieds- en waterpartners.

andere landen. Een aantal voorbeelden:

Deze bestuursperiode willen wij, in lijn met de aanbevelingen van de OESO, het waterbewustzijn in
de samenleving vergroten. Nog meer dan voorheen opereert het waterschap open en transparant,
zodat het voor de omgeving helder is wat men van het waterschap kan verwachten. De huidige lijn van

1. Samenwerkingsstrategie

communicatie en watereducatie wordt minimaal voortgezet op het huidige niveau en waar mogelijk en
nodig worden vernieuwende en aanvullende middelen ingezet.

Waterschap Zuiderzeeland zet in op thematisch samenwerken vanuit een solide organisatorische
basis. Meervoudig samenwerken is daar het leidende principe. De samenwerking wordt ontwikkeld

Waterschap Zuiderzeeland wil een zichtbare samenwerkingspartner zijn, zodat mensen weten waar

vanuit de blauwe kerntaken en de focus wordt gericht op blauwe samenwerkingspartners. Bestuurlijke

het waterschap wel en niet over gaat. Waterschap Zuiderzeeland wil transparant zijn en midden in

nabijheid wordt van groot belang geacht. Hierbij blijft in het bijzonder de blik gericht op het stroom

de samenleving staan. Zuiderzeeland wil bovendien, als een aantrekkelijke, moderne en innovatieve

gebied Rijn-Midden en Rijn-Oost, maar blijft daartoe niet beperkt: gemeente en provincie zijn

werkgever, ook de nieuwe generatie professionals aan zich binden.

bijvoorbeeld ook belangrijke partners waarmee we gezamenlijk onze doelen willen realiseren. De
ambitie is om, met behoud van autonomie en de regionale verbindingen, de voordelen van samenwer-

De DenH- en AV-leden zijn betrokken bestuurders die zich actief bewegen in de samenleving en in hun

king maximaal te benutten.

netwerkverbanden. De AV- en DenH-leden zijn daarin rolbewust: De AV stelt het beleid vast, controleert
het college van DenH en vertegenwoordigt de inwoners, organisaties en bedrijven binnen het gebied
van Waterschap Zuiderzeeland. De AV-leden zorgen ervoor dat de stem van de samenleving klinkt in

2. Maatschappelijke positie Waterschap Zuiderzeeland

het waterschapsbestuur. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. De AV-leden zijn de ambassadeurs
en tevens antennes van het waterschap in het gebied en zij zoeken daarom actief contact met de

Waterschap Zuiderzeeland krijgt regelmatig de vraag voorgelegd mee te doen aan activiteiten die

samenleving.

niet of maar gedeeltelijk samenvallen met onze kerntaken. In het recent vastgestelde Afwegingskader
Maatschappelijke Positie beschrijft Waterschap Zuiderzeeland hoe het met deze vragen omgaat. Elk

Het college van DenH opereert bij de uitvoering van het beleid als een collegiaal en zelfbewust team en is

vraagstuk vraagt een eigen positiebepaling. Het afwegingskader schrijft daarom niet één bepaalde

hét gezicht van het waterschap. Het college brengt, in nauwe samenwerking met de organisatie, de door

positie of houding voor, maar geeft ruimte voor afweging. Hierbij wil Waterschap Zuiderzeeland

de AV gestelde doelen op een professionele manier ten uitvoer.

inspelen op het mondiger worden van de burger door oog en oor te hebben voor hun wensen en
initiatieven. Maar ook door hen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het waterschap

De opgaven van het waterschap vragen om een integrale en gebiedsspecifieke benadering. Dit betekent

stimuleert initiatieven als deze bijdragen aan beleving van onze objecten, de profilering en de zicht-

een passende houding van het waterschap naar de omgeving. In plaats van het vooraf voorschrijven van

baarheid van het waterschap.

gedetailleerde regelgeving, met als doel om de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen ook andere
keuzes worden gemaakt om gestelde doelen te behalen. Deze cultuuromslag vergt bestuurlijke moed

Zuiderzeeland kiest voor een toekomstbestendige lijn waarin water centraal staat en het waterbelang

en verandering in de organisatie, maar biedt mooie perspectieven in een steeds sneller veranderende

niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn geborgd wordt.

wereld. Het waterschap heeft een meer faciliterende houding, is gericht op het doel, is minder sturend
bezig en stelt alleen de noodzakelijke kaders. Het waterschap stelt zich daarbij empathisch op en heeft
oog voor de gevolgen van de maatregelen voor de ingezetenen. Hierdoor versnellen procedures en is er

3. Internationale samenwerking

meer flexibiliteit om initiatieven te honoreren . We lopen hiermee vooruit op landelijke ontwikkelingen op
dit vlak, zoals de Omgevingswet.

De waterkennis waar Waterschap Zuiderzeeland over beschikt, kan het verschil maken in andere
landen. Het waterschap vindt dan ook dat deze kennis moet worden gedeeld en in samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland wil bewust en proportioneel veiligheidsmaatregelen nemen. Dat wil zeggen

met andere waterschappen en de Dutch Water Authorities moet worden ingezet. De kosten hiervoor

dat de kosten en baten en eventuele bijwerkingen van dergelijke maatregelen in verhouding zijn.

kunnen zodoende zo veel mogelijk gezamenlijk worden gefinancierd uit nationale budgetten voor
ontwikkelingssamenwerking en/of internationaal beleid. Internationale kennisdeling biedt ook voor
Zuiderzeeland meerwaarde op gebieden als innovatie, kennisuitwisseling en persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers. Over de grenzen heen blijft Waterschap Zuiderzeeland daarom, in samenwerking
met andere partners, in een aantal focuslanden haar kennis en ervaring inzetten. Daarnaast zal ook
samenwerking worden gezocht om waterschapsdoelen in Brussel te bepleiten.
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KADERS EN UITGANGSPUNTEN

5. Innovatief
Waterschap Zuiderzeeland streeft continue verbetering na, zowel in duurzaamheid, efficiency als in
effectiviteit, die bovendien bijdragen aan maatschappelijk nut. Wij werken daarbij samen met kennis

Zuiderzeeland wil, vanuit de hierboven beschreven ambities ten aanzien van verbinding met de

instellingen en bedrijven. Wij willen daarin vooruitstrevend zijn, we hebben daar ook iets voor over en we

samenleving en (eventueel) in samenwerking met andere partijen, werken aan haar kerntaken veiligheid,

vinden dat we als overheid een voorbeeldrol hebben om binnen de taken van het waterschap ook nieuwe

voldoende en schoon water. Daarbij handelen wij conform de volgende kaders en uitgangspunten:

ideeën te implementeren. Wij denken daarbij niet alleen aan technische en ruimtelijke innovaties, maar
ook aan creativiteit in processen met (de partners en inwoners uit) onze omgeving. Risicospreiding is
hierbij een belangrijk uitgangspunt.

1. Maatschappijbewust besturen
Waterschap Zuiderzeeland houdt bij de uitvoering van de primaire waterstaatkundige taken ook

6. Besturen op hoofdlijnen

rekening met de belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, met onder andere de
functies van wonen, werken, natuur, landbouw en recreatie en de mogelijke combinaties daarvan. Wij

De leidraad voor de bestuurlijke vernieuwing die dit bestuur voor ogen heeft is een effectieve, zakelijke

hanteren een integrale blik bij de uitoefening van onze wettelijke taken.

benadering, geïnspireerd door de recente kijk op interdisciplinaire samenwerking en partnerships . De
Algemene Vergadering wil, op basis van vertrouwen, sturen op hoofdlijnen.

2. Financieel gezond, ook op de lange termijn
Wat de waterschapsfinanciën betreft, is de uitdaging voor de komende jaren om de ingezette lijn van
gematigde lastenontwikkeling van de afgelopen jaren voort te zetten, zonder dat dit ten koste gaat van
de gezonde financiële positie van Waterschap Zuiderzeeland.

3. Klimaatbestendig
Door klimaatsverandering neemt de behoefte toe aan flexibele en robuuste watersystemen om
tijdelijke extreme neerslag op te vangen, of tijdelijke droogte te overbruggen. Zowel in de stad als op het
platteland en in natuurgebieden staat het waterschap de komende periode voor kansrijke uitdagingen.
Klimaatverandering zal ook impact hebben op de kerntaken veiligheid en schoon water. De komende
bestuursperiode staan aspecten als innovatie, kostenbewustzijn en duurzame ontwikkeling centraal bij
het vinden van oplossingen hiervoor. Het waterschap zal hier een duidelijke initiërende rol innemen.

4. Duurzaam
Waterschap Zuiderzeeland zal de komende bestuursperiode de doelstelling voor goed rentmeesterschap vertalen naar een structurele borging van duurzaam waterbeheer in haar organisatie, die verifieerbaar en meetbaar is. Over de resultaten zal nadrukkelijk worden gecommuniceerd met de samenleving.
Voor de kortere termijn richt Zuiderzeeland zich op het continu verminderen van de milieubelasting
(footprint), maar ook voor de langere termijn is duurzaamheid een aspect dat continu en integraal in
alle facetten van ons werk aan bod komt. Een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling is van
essentieel belang voor de toekomstbestendigheid van ons waterschap, maar ook voor onze omgeving
(dichtbij en wereldwijd). Door het maken van bewuste keuzes leveren wij hieraan een bijdrage.
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4. Bodemdaling

ONTWIKKELINGEN

Er zijn gebieden waar de bodem nog fors blijft dalen en waar kostenefficiënte (technische) maatregelen
geen soelaas meer bieden om wateroverlast- of verdrogingsproblematiek te voorkomen. De vraag

De komende bestuursperiode liggen de nodige ontwikkelingen in het verschiet. Zuiderzeeland wil deze

is of hier het principe ‘peil volgt functie’ overeind kan blijven, of dat er langzamerhand moet worden

ontwikkelingen benaderen vanuit de hierboven beschreven ambities ten aanzien van verbinding met

overgegaan tot ‘functie volgt peil’. Afspraken en besluiten hierover liggen primair bij de provincie en de

de samenleving en (eventueel) in samenwerking met andere partijen. Daarbij willen wij maatschappij

gemeenten. Het Waterschap zal zich inspannen dat deze afspraken, in nauwe samenspraak met het

bewust besturen op hoofdlijnen en ook op de lange termijn financieel gezond zijn, met als uitgangs

waterschap en de direct belanghebbenden in het beheergebied, tot stand zullen komen;

punten klimaatbestendig, duurzaam en innovatief. We denken daarbij aan ontwikkelingen als:
5. Toekomstbestendige financiering van het waterbeheer
1. Waterbewustzijn
Het OESO heeft zich in haar rapport van 2014 lovend getoond over het waterbeheer in Nederland,
De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de nieuwe normering bieden volop kansen om het

maar wel aandacht gevraagd voor een toekomstbestendige financiering van het waterbeheer. Dit staat

waterbewustzijn bij ingezetenen te vergroten. Ondermeer door middel van educatie, communicatie en

al geagendeerd bij het Rijk en zal, bij voorkeur in afstemming met andere waterschappen, gevolgd en

participatie willen wij het belang van watermanagement, de economische impact van water en de rol van

besproken worden in de AV;

het waterschap onder de aandacht brengen;
6. Meer aandacht voor de stad
2. DAW / Actieplan Bodem en Water
Het stedelijk waterbeheer is de afgelopen bestuursperiode succesvol ingebed in de taken van het
De agrarische sector en het waterschap hebben een groot gezamenlijk belang bij een gezond bodem- en

waterschap, maar nieuwe uitdagingen dienen zich aan: het klimaatbestendig maken van steden en

watersysteem. Er is de afgelopen jaren al veel bereikt en wij willen dit op energieke wijze voortzetten. De

dorpen. Samen met de gemeenten kunnen adaptatiestrategieën worden ontwikkeld en uitgevoerd zowel

meest vruchtbare grond van Europa verdient goed rentmeesterschap van alle betrokkenen, mede gelet

in bestaande als nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden, zoals de uitbreiding van Almere. Met het oog

op de economische betekenis van de agrarische sector voor Flevoland. Het actieplan Bodem en Water is

op de toekomst vraagt het waterbeheer in de stad om een stevige impuls. Tegelijk biedt dat ook kansen

de Flevolandse invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarbij LTO, provincie en waterschap

om het waterbewustzijn van bewoners van steden en dorpen te vergroten. De concept-Unie visie “Heb

gezamenlijk doelstellingen hebben geformuleerd. Het waterschap zal actief meewerken aan de

lef!” – een visie op vernieuwing en verbinding in het sturen van water (2015-2030), biedt daarvoor goede

uitwerking van dit actieplan. Met de agrarische sector en de leveranciers/producenten van b
 estrijdings-

aanknopingspunten;

en gewasbeschermingsmiddelen zullen resultaatafspraken worden gemaakt, die bijdragen aan de
vitalisering van onze water- en bodemsystemen. De nadruk zal liggen op het realiseren van haalbare
verbeterslagen. Hiervoor zal het waterschap blijven investeren in gerichte voorlichting;

7. Afvalwaterketen
Het afvalwater wordt op doelmatige en duurzame wijze gezuiverd. In samenwerking met de Flevolandse
gemeenten willen we in 2020 minimaal 12,5% minder aan de afvalwaterketen uitgeven dan in 2010

3. Ecologisch gezond watersysteem

was voorzien. Om ook na 2020 deze lijn voort te kunnen zetten, investeren we nu al in innovatie in de
•	Waterschap Zuiderzeeland heeft een ecologisch gezond watersysteem als leidend principe. In deze

afvalwaterketen. In deze bestuursperiode richten we ons specifiek op hergebruik en herwinning van

bestuursperiode ligt het accent op een goede chemische kwaliteit als basis voor een goede biologische

grondstoffen (cellulose, fosfaat, bioplastics, e.d.) en energie uit afvalwater. Dit betekent dat maximaal

toestand van het oppervlaktewater;

zal worden ingezet op waardecreatie uit het afvalwater, waarbij ook de markt wordt uitgedaagd om

•	In stedelijk gebied willen we emissies naar het oppervlaktewater ten gevolge van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door particulieren en stedelijk groenbeheer verminderen. Dit kan ondermeer via

met duurzame en innovatieve oplossingen te komen. Bij de aanleg van nieuwe wijken en grootschalige
renovaties van zuiveringen wordt decentrale zuivering op wijk- of huisniveau als alternatief onderzocht.

voorlichting, brongerichte aanpak en preventie;
•	In het kader van een goede waterkwaliteit richten we ons ook op de aanpak van de problematiek van
bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, resistente bacteriën en microplastics in
oppervlaktewater. Dit zal de komende periode in kaart worden gebracht en oplossingen zullen worden
verkend en getoetst. Landelijk, in Unie-verband, en Europees zal worden samengewerkt op deze
gebiedsoverstijgende problematiek. De inzet daarbij is een keten- en bronaanpak;
•	Waterschap Zuiderzeeland zal zich inzetten voor een verdere verbetering van de intrek van glasaal en,
in samenwerking met de beroepsvissers, werken aan verduurzaming van de aalvisserij. Wij zullen dit
onderwerp ook agenderen in Europa;
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SLOT
De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft er alle vertrouwen in dat dit bestuursprogramma zal leiden tot een toename en verdieping van duurzame verbindingen, waardoor bestuur en
organisatie van het waterschap aan het eind van deze bestuursperiode nog meer bekend en vertrouwd
zullen zijn.
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