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Aanleiding: publicaties van 4 oktober

www.waterschapsspiegel.nl



En ook: update van WAVES





Wat staat erin?

Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer

Heden en verleden, zuivering op orde

Blijven aanpassen aan veranderende 
context

Waterschapspeil

Bijdrage van waterschappen aan 
maatschappelijke opgaven

Het waterschapswerk



Enkele highlights: wist je dat…

• de waterschappen voor 66 procent energieneutraal zijn?

• 99,6 procent van de beheergebieden aan de wateroverlastnormen 
voldoet?

• waterschappen wateradviezen geven aan makers van ruimtelijke plannen, 
en het aantal adviezen toenam van ruim 6.600 in 2019 tot meer dan 
8.700 in 2021?

• de waterschappen op 5.030 locaties de waterkwaliteit meten, 841 meer 
locaties dan in 2019?

• de waterschappen de waterkwaliteit van 490 zwemlocaties in Nederland 
beoordelen en dat op de meeste de waterkwaliteit stabiel goed is?

• waterschappen ruim 18.000 kilometer aan waterkeringen beheren?



En wist je ook al dat…

• waterschappen bijna 2 miljard m3 water zuiveren? 

• ze daarbij voor 98,6% voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit?

• ze gemiddeld 88,1% van de belangrijkste vervuiling verwijderen?

• ze 86% van het zuiveringsslib vergisten?

• er voor 72 zuiveringen plannen zijn om verdergaand te gaan zuiveren om het 
water nog schoner te maken?

• de technische beschikbaarheid met bijna 100% zeer hoog is?



Welke gegevens hebben we allemaal?
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Het informerende gesprek

- Maatschappelijke legitimatie

- Verantwoording uitvoering 
wettelijke verplichtingen

- Informeren van bestuur en 
organisatie

- (Nieuwe) bestuurders

- (Nieuwe) medewerkers



Het agenderende gesprek

- Onderbouwing politieke 
standpunten

- Agenderen in bestuur

- Bestuurlijke vragen en 
standpunten nuanceren

- Onderbouwen 
beleidskeuzes

- Oproep tot actie

- Samenwerking met omgeving



Het lerende gesprek

Samen spiegelen

Zelfreflectie

Evalueren

Onderzoeken



Het inspirerende gesprek

Vooruit denken

Doel en toekomst in zicht



Wat heb jij hieraan?

… antwoord op de vraag ‘hoe zit dat eigenlijk’?

… voorbeelden van andere waterschappen

… cijfermatige onderbouwing van standpunten





WAVES: digitale rondleiding


