
Toelichtende tabel Waterbeheerprogramma – thema ‘Water en waterschap als onderdeel van de samenleving’ 

In het waterbeheerprogramma werken we met ambities en doelen vanuit drie actuele thema’s. Deze thema’s staan niet los van onze wettelijke taak en rol als functionele 

overheid maar juist geheel in dienst van ‘onze taken’ (zie figuur 1). In figuur 2 is aangegeven waar ambities, doelen en opgaven en maatregelen een weg vinden in onze 

beleidsdocumenten en daarmee worden vastgelegd. In de onderstaande tabel is voor het thema ‘’Water en waterschap als onderdeel van de samenleving’ die verbinding in 

beeld gebracht: hoe verhouden ‘onze taken’ zich tot dit thema en andersom?  

 

Figuur 1:    Figuur 2:  

 

 

 

  



Water en waterschap als onderdeel van de samenleving 

Onderwerp Ambitie Doel/Opgave Verbinding met ‘Onze taken’ 

Vergroten van het 

waterbewustzijn 

Bewoners kennen ons werk en 

zijn zich bewust van het belang 

en de eigen rol als het gaat om 

voldoende en schoon water. 

 

We ontwikkelen een communicatiestrategie en -aanpak die 

aansluit op onze taken en uitdagingen benoemd in het 

Waterbeheerprogramma. 

 

Alle taken 

 

Raakt alle taken en afdelingen; Het grootste deel van de buitenruimte is namelijk 

eigendom van inwoners en bedrijven. Denk aan tuinen, terrassen, schoolpleinen, 

landbouwpercelen en bedrijventerreinen. Daarom wordt het handelen van inwoners 

en bedrijven steeds bepalender voor het bewoonbaar en betaalbaar houden van ons 

gebied. 

We zetten in op het vergroten van waterbewustzijn bij 

inwoners door acties, campagnes en educatie. Inwoners en 

bedrijven worden gestimuleerd bijdragen te leveren aan 

schoon en voldoende water. 

 

Versterken van 

participatie 

Het hoogheemraadschap staat 

midden in de maatschappij, 

beweegt mee met de 

veranderende omgeving en staat 

ten dienste van de gemeenschap 

 

Het hoogheemraadschap werkt 

zoveel mogelijk als één overheid 

en blijft zichtbaar 

 

Het hoogheemraadschap gaat 

voor passende participatie. 

 

We vergroten het omgevingsbewustzijn binnen de gehele 

organisatie. 

Alle taken 

 

Bij al ons werk hebben we te maken met mensen die in ons gebied wonen, werken 

of recreëren op de plek waar wij aan de slag zijn. En dus raakt het hen. De ene keer 

gaat het om een kleine, niet zo gevoelige, activiteit, waarbij niet veel participatie 

nodig is. De andere keer is het groot of is het een zeer gevoelig onderwerp en 

vragen we meer van de samenleving. Dan helpt het als inwoners en bedrijven 

nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling en/of het realiseren van nieuwe activiteit. 

 

We wegen alle belangen af die spelen in de samenleving. En daarbij willen we 

partijen zo vroeg mogelijk in het proces betrekken om weerstanden te verkleinen en 

(mogelijke) juridische procedures te voorkomen.   

 

 

 

We bieden handvatten om een goed functionerend 

participatieproces in te richten door nieuw 

participatiebeleid en -verordening op te stellen. 

We luisteren goed wat er in de samenleving speelt en 

sluiten waar nodig aan bij cruciale ontwikkelingen in ons 

werkgebied. 

Duurzaam financieel 

beheer 

Stijgende kosten van ons 

waterbeheer beperkt houden 

Als de kosten van ons waterbeheer stijgen, nemen ook de 

lasten voor inwoners en bedrijven toe. Dit willen we 

beperkt houden. Het bestuur van het hoogheemraadschap 

heeft daarom zichzelf een norm van maximaal 3% stijging 

van de belastingopbrengst per jaar opgelegd, gemiddeld 

over de bestuursperiode. In dit waterbeheerprogramma is 

daarmee rekening gehouden. 

Alle taken 

 

Het voeren van een goed financieel beheer is nodig om de kosten van het 

waterbeheer betaalbaar te houden. Bij elk project of bij elke activiteit is aandacht 

voor de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.  

Digitale 

ontwikkeling 

Nieuwe technieken benutten en 

geeft de digitale overheid 

volwaardig mee vorm. 

 

We bewaken de kwaliteit van data en informatieproducten, 

slaan deze veilig op en verwerken deze op de juiste 

manier. Daarbij voldoen we aan (wettelijke) eisen en 

richtlijnen. 

Alle taken 

 

Digitalisering gaat onverminderd door en is niet meer weg te denken. Het is voor 

alle afdelingen belangrijk digitaal up-to-date te blijven. Daarbij komt dat door 

slimme inzet van (vernieuwende) digitale middelen de kosten op andere plekken in 

de organisatie teruggedrongen kunnen worden. Het vergroot de effectiviteit en de 

efficiency van het werk. Digitalisering biedt op alle terreinen grote kansen. 

Daarnaast is cyberveiligheid van groot belang voor het betrouwbaar kunnen 

uitvoeren van alle taken. Vergroting van de inzet hierop is essentieel. 

We stellen belangrijke data en informatieproducten 

beschikbaar aan derden. 

Onze informatie- en archiefbeheersystemen zijn optimaal 

ingericht, voldoen aan (wettelijke) eisen voor opslag en 

ontsluiting en aan eisen en wensen voor 

gebruiksvriendelijkheid.  

We betrekken meer data in onze bedrijfsvoering zodat we 

beter en sneller beslissingen kunnen nemen. 

We werken samen met andere waterschappen en 

(overheids)organisaties om te profiteren van elkaars 

resultaten en om onze vernieuwingskracht te vergroten. 



Voorbereid op 

calamiteiten 

Het hoogheemraadschap heeft 

een adequate en geoefende 

crisisorganisatie, is goed 

voorbereid om burgers en 

bedrijven in het gebied te 

beschermen en is een 

betrouwbare crisispartner. 

 

Na elke crisissituatie en oefening is terugkijken en 

evalueren belangrijk. Zo kunnen we met de hele 

organisatie continu lerend verbeteren. 

 

Alle taken 

 

De nieuwe crisisstructuur is operationeel. HHSK voldoet hiermee aan de landelijke 

afspraken. Het is nu zaak om de organisatie blijvend te ontwikkelen en te 

verbeteren op het gebied van beheersen van crisis. 

Slimmer en beter 

door innovatie 

Het hoogheemraadschap 

innoveert en straalt dat uit. 

Innovatie is een integraal 

onderdeel van ons werk gericht 

op toekomstgericht en efficiënt 

waterbeheer. 

 

We spelen in op nieuwe vraagstukken rondom 

duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie 

door nieuwe technieken, data en meetgegevens aan elkaar 

te koppelen. 

 

 

Alle taken 

 

Door slimme inzet van innovatie kunnen de kosten op andere plekken in de 

organisatie teruggedrongen worden. Het vergroot de effectiviteit en de 

doelmatigheid van het werk en de organisatie. De dekking voor innovatie is 

gekoppeld aan de looptijd van het vigerende Waterbeheerplan en valt weg per 1-1-

2021. De inzet vanuit het nieuwe Waterbeheerprogramma vraagt opnieuw om deze 

inzet. 
Nieuwe technieken zetten we in om, met alle naderende 

veranderingen, onze taken betrouwbaar te kunnen blijven 

uitvoeren, zo kunnen we data beter benutten en de 

gevolgen van nieuwe ontwikkelingen beter voorspellen. 

Recreatie in, op en 

om het water 

Waterrecreatie passend bij ons 

beheer én de behoeften van de 

maatschappij en de taken van 

onze partners. 

 

Het hoogheemraadschap kent de recreatieve partners en 

belangen in het beheergebied en de mogelijkheden om 

samenwerking te versterken. 

 

 

Voldoende, schoon water 

Veilige wegen 

 

Wij zijn verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer en op veel terreinen speelt 

recreatie een rol. Het werkveld is verdeeld, waardoor we onvoldoende contacten 

onderhouden met de organisaties in het veld. Deze organisaties vragen nadrukkelijk 

om een aanspreekpunt en regelmatig contact, zodat het wederzijds begrip groeit. 

 

Het hoogheemraadschap stelt beleid op voor recreatie in, 

op en om het water en de waterkeringen en de wegen, met 

aandacht voor ecologie en gebruikers. 

 

Veilige wegen Veilige wegen in goede staat Het aantal kilometers weg dat is ingericht volgens de 

richtlijnen voor verkeersveiligheid verhogen we, zodat we 

de kans op (slachtoffer)ongevallen verminderen. 

Veilige wegen  

 

We verhogen de verkeersveiligheid conform Wet en regelgeving en de landelijke 

afspraken. De wegen worden onderhouden conform de kwaliteitsniveaus uit ons 

vastgestelde beleid en de gegevens over onze wegen worden digitaal bereikbaar 

conform de wettelijke verplichtingen op dit terrein. 

We reconstrueren wegen en wegbruggen met oog voor 

kwaliteit en draagkracht. 

We zorgen dat relevante gegevens over onze wegen voor 

iedereen digitaal bereikbaar zijn. 

 


