
Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Twente, Zuidoost Drenthe en het 

Vechtdal. Onze kerntaken zijn onder andere het zuiveren van rioolwater, de aanvoer en afvoer van water met 

rivieren en beken, en het onderhoud van dijken en kades. Kortom: we werken continu aan een aantrekkelijke 

leefomgeving door te werken aan schoon, voldoende en veilig water.

Samenvatting meerjarenverkenning

In de meerjarenverkenning bepaalt het algemeen bestuur 

hoe we onze uitdagingen voor schoon, voldoende en veilig 

water gaan behalen. En, hoe we hierbij langjarig de juiste 

(financiële) keuzes maken. Ieder jaar stellen we onze keuzes 

bij als dit nodig is. Tot en met 2024 wordt er € 32 miljoen 

extra geïnvesteerd in projecten voor verbeteringen van onder 

andere rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het 

vasthouden van water en duurzame energieopwekking zoals 

zonneparken. In totaal investeert het waterschap tot en met 

2024 € 183 miljoen in de regio. Hiermee geeft het waterschap 

een impuls aan de regionale economie en draagt het 

waterschap bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving. 

Het algemeen bestuur heeft onder andere besloten om te 

investeren in:

 Droogte en incidentele wateroverlast door 
het veranderende klimaat vormen een grote 
uitdaging in ons hoog gelegen werkgebied. 
 

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten 
is de afgelopen jaren verbeterd. Toch vraagt 
het realiseren van Europese wetgeving (de 
Kaderrichtlijn Water) en de aanwezigheid van 
microverontreinigingen zoals medicijnresten 
nog veel aandacht. 

 Vergroening van ons werk. Door zelf stroom 
op te wekken en het zuinig omgaan met 
grondstoffen (circulaire economie) werken 
we mee aan de vermindering van de 
CO2 - uitstoot. Daarnaast streven we in de 
uitvoering van ons waterschapswerk naar het 
versterken van de biodiversiteit. 

w
w

w.vechtstromen.nl/klim
aat

25

w
w

w
.v

ec

htstromen.nl/waterkw
aliteit

Biodiversiteit & onderhoud

w
w

w
.v

ec
htstromen.nl/duurzaam

heid 

58

46

37
42 43 44 45 46 48 49

0

10

20

30

40

50

60

70

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Be
dr

ag
en

 in
 m

ilj
oe

ne
n 

€

Investeringen projecten 2021 – 2030
Investeringen projecten 2021 – 2030

Kijk voor de volledige meerjarenverkenning op www.vechtstromen.nl/bestuur

Ons werk doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving. Daarbij staan we voor grote uitdagingen 

door het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid:

  Vergroening; versterken van ecologie en biodiversiteit door ons 
waterschapswerk.

  Versnellen van het onderhoud aan onder andere  
13 rioolwaterzuiveringen, stuwen en gemalen. Dit is essentieel 
voor ons dagelijkse waterbeheer. En voor de realisatie van onze 
uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

  Prioriteit voor de uitvoeringsagenda klimaat die we samen met 
onze partners opstellen en uitvoeren.

  De doelstellingen Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit) grotendeels 
in 2027 te behalen. De renovatie van drie rioolwaterzuiveringen 
vraagt meer tijd.

  CO2 neutraliteit. Hierbij past dat Vechtstromen in 2030 
energieneutraal is.

  Extra financiën (€ 32 miljoen) voor de realisatie van projecten, 
het waterbeheer en uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en 
duurzaamheid.


