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EEN LAND IN TRANSITIE
Nederland staat voor een ongekende omslag. De actualiteit van de coronacrisis, de gevolgen van een
veranderend klimaat, de enorme woningbouwopgave en de escalerende stikstofproblematiek maken
duidelijk dat Nederland voor een uitdaging van formaat staat.
De toenemende druk op de ruimte in ons dichtbevolkte land
bereikt grenzen. Die grenzen hebben de waterschappen in
snel toenemende mate ervaren, bij extreme neerslag en
droogte in 2018, 2019 en 2020 en bij onze ambities om de
waterkwaliteit verder te verbeteren. Dringende keuzes zijn
nodig bij de inrichting van ons land, in het belang van de
inwoners en hun leefomgeving. Water is hierin een sturende
en integrerende factor. Met een collectief investeringsbudget
van 1,5 miljard euro dragen waterschappen bij aan het economisch herstel van Nederland.
Meer dan in het verleden zijn de maatschappelijke vraagstukken met elkaar verweven. Dit manifesteert zich vooral
op regionaal niveau, waar de ruimtelijke keuzes neerslaan.
Daarmee is ‘de regio’ aan zet. Waterschappen hebben hier een
taak, voelen de urgentie en voegen waarde toe: gebiedskennis, partnerschap, uitvoeringskracht. Onze dagelijkse zorg
voor waterveiligheid en voor schoon en voldoende water is
een basis voor duurzame ontwikkeling. De Unie steunt en
stimuleert de waterschappen om meer hun rol te pakken in
discussies die raken aan de kwaliteit van onze leefomgeving.
De opgaven van nu bieden ons een uitgelezen kans om deskundigheid, innoverend vermogen en uitvoeringskracht te
verbinden. Het bestuur van de Unie wil hieraan samen met
de waterschappen, medeoverheden en maatschappelijke
partners invulling geven: doortastend, met open vizier en lef.
Waterkracht is bedoeld om te agenderen, binnen en buiten de
vereniging.

1. MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
LEEFOMGEVING
Vanuit de urgentie voor duurzame verandering spelen we actief
in op nieuwe ontwikkelingen zoals de uitrol van het Klimaatakkoord en de transitie naar een circulaire economie. We
zoeken daarbij gericht naar inspiratie en versnellingsmogelijkheden; van waterbewuste bewonersinitiatieven tot
de Europese Green Deal. Water is met deze transities verweven, net als de transitie van de landbouw, de bodemdaling
en de woningbouwopgave. Er wordt niet meer afgewenteld.
Vanuit onze focus op sterke dijken, schoon en voldoende
water zorgen we dat water als integrerende en sturende factor
daadwerkelijk in deze opgaven tot uitvoering komt. We zetten
klimaatadaptatie hoog op de agenda van het maatschappelijk

debat. In het omgevingsbeleid worden de belangen ruimtelijk
afgewogen. De Unie zet zich in voor een klimaatrobuuste
leefomgeving waarin water als operationeel ordenend principe verankerd is. Samen werken we aan een vitaal platteland
en aan toekomstbestendige steden. Voor de waterschappen
biedt de Unie een inspirerend lerend platform waarin goede
regionale praktijken worden gedeeld en opgeschaald.
Intussen geven we invulling aan onze verantwoordelijkheid door onverminderd door te werken aan de bestaande
waterveiligheidsagenda. We anticiperen hierbij op nieuwe
kennis en inzichten. De Unie biedt een platform om daar als
waterschappen effectief op in te spelen. Met het oog op de
Kaderrichtlijn Water zetten we in op versnelde verbetering
van de waterkwaliteit, onder andere door aanpak bij de bron:
een minder belastende landbouw en het weren van stoffen
die niet in het water thuishoren.
De verwevenheid van water in grote maatschappelijke
vraagstukken vraagt om een effectieve samenwerking met
gemeenten, provincies en rijk, en partijen daarbuiten. De
waterschappen voegen met hun verfrissende, ‘blauwe’ visie
op de regionale leefomgeving unieke, publieke waarde toe.
De Unie zorgt voor de verbinding met het landelijk en internationaal niveau. Namens de waterschappen is de Unie in
Den Haag en Brussel de politiek-bestuurlijke gesprekspartner
over waterbeheer.

Het Uniebestuur legt de volgende accenten:
• We investeren, ook nu bij economische tegenwind, om
de meerjarenaanpak van bescherming tegen hoog water
te realiseren; intussen herijken we onze visie op waterveiligheid.
• We verbeteren versneld de waterkwaliteit, onder andere
door een effectieve bronaanpak: een minder belastende
landbouw en door het weren van stoffen die niet in het
water thuishoren.
• We hebben water als ordenend principe operationeel
verankerd bij alle partijen die bezig zijn met een
klimaatrobuuste leefomgeving.
• De waterschappen investeren om als collectief in 2025
energieneutraal te zijn, intussen zetten we stappen naar
klimaatneutrale waterschappen.
• We werken aan een sectorbrede visie in 2025 op
circulaire waterschappen, intussen maken we het
waterschappen makkelijker om initiatieven te
ontplooien.

De grotere en meer zichtbare rol van waterschappen maakt
dat ons werk meer in de publieke belangstelling komt te
staan. Hierbij past een professionele belangenbehartiging
en communicatie. De Unie wil in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 2023 de expertise van
waterschappen over het voetlicht brengen en waterschappen
positioneren als dé ambassadeurs van het waterbelang.
Accenten van het bestuur zijn:
• We versterken de rol van het waterschap als publieke
partner.
• We zorgen ervoor dat de waterschappen zo min mogelijk
worden gehinderd door financiële en fiscale belemmeringen.
• We ondersteunen de waterschappen in de digitale
transformatie en cybersecurity.
• We vergroten het waterbewustzijn bij het publiek, door
een effectieve lobby en communicatie.
• We maken de Blue Deal tot een succes voor internatio
naal samenwerken.

2. ONTWIKKELEN PUBLIEK PARTNERSCHAP

3. WERKEN AAN EEN VITALE VERENIGING

Van landelijk tot lokaal niveau doen waterschappen waar de
samenleving om vraagt; we werken steeds effectiever samen,
meer wendbaar en meer in samenspraak met maatschappelijke partners. Samen vinden wij oplossingen waarin we
verbeteren en versnellen. Klimaatadaptatie en de Regionale
Energie Strategieën zijn hierin belangrijke vehikels. De Unie
stimuleert dat waterschappen in de regio verder uitgroeien tot zelfbewuste samenwerkingspartners, door op landelijk
niveau daarvoor randvoorwaarden te creëren en innovatie
te bevorderen. De Unie stimuleert ook dat waterschappen
internationaal een rol pakken in de Blue Deal, waarin we
wereldwijd 20 miljoen mensen helpen aan veilig, schoon
en voldoende water. We zijn op veel opgaven nog maar net
gestart en hebben nog een marathon te volbrengen.

De Unie is meer dan de som van 21 waterschappen. Samen
kijken we vooruit, zoeken de kansen en zetten de koers uit,
beleidsmatig of operationeel. Samen sleutelen we aan de
uitvoeringskracht van de 21 waterschappen. We koesteren
daarin de verscheidenheid van waterschappen. We investeren in de ambtelijke tak van de vereniging en in het contact
met bestuursleden. We werken aan een ijzersterke lobby, om
onze belangen goed neer te zetten en te borgen. De Unie wil
hiervoor een inspirerende omgeving en een ontmoetingsplek
zijn. Het bestuur staat open voor vernieuwende ideeën voor
een vitale, omgevingsbewuste en een op transitie inspelende
vereniging met een professioneel bureau. Het bestuur legt
accent op:
• We bieden een inspirerende ontmoetingsplek voor
strategieontwikkeling en kennisuitwisseling.
• We bestendigen de eigen governance, met een toekomstbestendig bestuur, belastingstelsel en een oriëntatie op
bestuurssamenstellingen.

Het werken als moderne overheid stelt eisen aan de
bedrijfsvoering. Dit is een overheidsbrede opgave, waarin
de digitalisering onze bijzondere aandacht heeft. De Unie
beoordeelt de consequenties van wetgeving, volgt de ontwikkelingen, biedt handvatten voor implementatie en bevordert
samenwerking.

Hiermee nodigt het bestuur van de Unie de Waterschappen
uit om gezamenlijk invulling te geven aan de koers van de
vereniging. Samen zijn wij Waterkracht.
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