Resultaten bestuursprogramma
‘Door water verbonden’
VIJF JAAR VECHTSTROMEN
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Een onderdeel hiervan is dat gemeenten en
waterschappen in 2019 voor hun hele gebied

Het is belangrijk om ons hiertegen te weren met een
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting, en
daarmee de gevolgen van overstromingen zoveel
mogelijk te beperken.

Dagelijks Bestuur:
‘We kijken terug op een succesvolle bestuursperiode. We boekten goede resultaten,
realiseerden prachtige projecten en zijn niet weggelopen voor moeilijke besluiten. Dit
was mogelijk door plezierige en professionele samenwerking met inwoners in het gebied,
de verschillende belangengroepen en onze partners als buurwaterschappen, gemeenten
en provincies. Daarnaast heeft onze nieuwe organisatie er alles aan gedaan om deze
bestuursperiode te laten slagen. Wij kijken met trots terug op vijf jaar Vechtstromen en
bedanken iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen’.
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Stefan Kuks:

Ria Broeze:

‘We wilden verbindend en vernieuwend zijn. Met trots constateer ik nu,
na vijf jaar, dat we daarin zijn geslaagd! Met het stroomgebied centraal
brengen we samenwerking op gang tussen mensen en organisaties
die elkaar anders niet zo snel zouden vinden. We verbinden Twente
en Drenthe met het Vechtdal. Er is een levendige samenwerking
met Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen in het Duitse deel van het
stroomgebied ontstaan. Tegelijkertijd leveren we samen met
23 gemeenten en 2 provincies maatwerk’.

‘Door samen te werken hebben we de afstand tussen waterschap,
landbouw en natuur verkleind. Mooie voorbeelden zijn het Nieuwe
Drostendiep en de Dinkel. De snelle aanleg van een noodbrug over
het Afwateringskanaal was alleen mogelijk door de bereidheid van
verschillende partijen om samen de handen uit de mouwen te steken.’

Roel van der Veen:
Jan van Hoek:
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‘Met een innovatiefonds van een miljoen euro, hebben wij onze
innovatiekracht een impuls gegeven. Zo konden we initiatieven
ontplooien voor een klimaatactieve stad, ontwikkelen met natuur,
watertechnologie en sociale innovatie.’

‘Onze duurzaamheidsinspanningen mogen er zijn! Met de bouw van
een energiefabriek in Hengelo en een biogasfabriek in Emmen tonen we
dat we meer doen dan alleen zorgen voor voldoende, schoon en veilig
water. We wekken elektriciteit op, verminderen en hergebruiken ons
zuiveringsslib en laten daarmee zien dat wij het klimaatprobleem serieus
nemen.’

Wim Stegeman:

Nettie Aarnink:

‘Onze integrale en gebiedsgerichte benadering, betekent winst voor
landbouw, natuur en recreatie. Dit uiteraard naast onze wateropgaven.
Voorbeelden zijn de projecten Ruimte voor de Vecht, Reggedal-Enter,
Grensmeander, Karshoek-Stegeren, Rheezermaten, Vechtoevers en
Vechtpark.’

‘De groene kant van het waterschap krijgt steeds meer vorm, onder
meer door natuurinclusief beheer en onderhoud, bouwen met natuur,
blauwe diensten en het biodiversiteitspact Drenthe. Wij hebben onze
verantwoordelijkheid genomen bij veel Natura 2000 gebieden en maken
slim werk met werk in het KRW-dossier.’
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Terugblik ‘Door water verbonden’
Op 2 januari 2014 stelde het algemeen bestuur van het nieuwe
waterschap Vechtstromen het bestuursprogramma ‘Door water
verbonden’ vast. Met dit strategische kader is er de afgelopen
jaren gewerkt aan (water)veiligheid en voldoende en schoon water
voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Inmiddels
vierde Vechtstromen op 1 januari 2019 het eerste lustrum. In deze
korte terugblik ‘reist’ het dagelijks bestuur door de tijd, van 2014
naar 2019. Hoe is de afgelopen bestuursperiode verlopen?
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Een nieuw ambitieus innovatief en verbindend waterschap
Watersysteem:
Samen zorgen voor een veilige leefomgeving met de
juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit met
inachtneming van de natuurlijke kenmerken van het
systeem.

Vergroten van bestuurskracht, werken van buiten naar
binnen in partnerschap en verhogen van de efficiency
en doelmatigheid waren belangrijke ambities voor het
nieuwe waterschap Vechtstromen dat per 1 januari 2014,
uit een fusie tussen Regge en Dinkel en Velt en Vecht,
ontstond.
Verbindend en vernieuwend zijn belangrijke
kernwoorden van het nieuwe waterschap. Elk van de
23 gemeenten in ons beheergebied heeft zijn eigen
dynamiek. Een Drentse en een Twentse beek zijn niet
hetzelfde. Waterbeheer op het veen gaat anders dan
op het zand. Het bestuursakkoord bevat de volgende
strategische doelen:

Waterketen:
Samen met de partners in de waterkringloop op
duurzame wijze de publieke zuiveringstaak verrichten.

Besturen en organiseren:
Een duurzame, innovatieve en lerende organisatie zijn,
die – samen met partners en belanghebbenden – de
ambities bepaalt, waarbij maatschappelijk belang en
goed werkgeverschap centraal staan.

Financieel beleid:
Terughoudend beleid met betrekking tot
de lastendrukontwikkeling en 16 miljoen
kostenbesparing.

Elk van de 23 gemeenten in ons
beheergebied heeft zijn eigen dynamiek.
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Op koers
Vijf jaar Vechtstromen: tevredenheid over de resultaten
Aangeland in februari 2019 heeft het dagelijks bestuur
de balans opgemaakt. Hoewel het ‘onderweg’ wel
eens lastig en moeilijk was, kijkt het dagelijks bestuur
tevreden terug op de bestuursperiode. We boekten vele
resultaten en zien ook diverse aandachtspunten. De
belangrijkste staan hieronder opgesomd.

Halverwege de bestuursperiode (medio 2016)
blijkt uit de bestuurlijke tussenevaluatie dat de
realisatie van de ambities op koers ligt. Ruim 4.000
kilometer aan beken, sloten en rivieren worden
succesvol beheerd en onderhouden en de regionale
waterkeringen zijn nagenoeg op orde. Diverse
kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) zijn
vernieuwd. Ook rioolwaterzuiveringen scoren goede
cijfers, ruim binnen gestelde normen voor schoon
water en financiële kaders.

Goed bestuurlijk samenspel
Door de heldere kaderstelling van het algemeen bestuur
en het goede samenspel tussen algemeen bestuur,
dagelijks bestuur en organisatie zijn onze strategische
doelen en opgaven grotendeels behaald. Ons project De
Doorbraak werd op het Nationale Deltacongres landelijk
in het zonnetje gezet. En ook de betrokkenheid vanuit
Vechtstromen bij landelijke vraagstukken, zoals het
Deltaprogramma zoetwater, Ruimtelijke adaptatie en
de nationale omgevingsvisie wordt erg gewaardeerd.
De samenwerking met onze partners zoals provincies,
gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, bedrijven,
etc. is flink verbeterd. Partnerschap blijft aandacht
vragen, want we zien nog veel meer mogelijkheden
om samen met onze partners gezamenlijke doelen te
vervullen.

Vanzelfsprekend zijn er aandachtspunten. Het
waterbeheer richt zich in toenemende mate op
stedelijk gebied, klimaatbestendigheid, innovatie en
duurzaamheid. Tijdens de tussenevaluatie is besloten
om de kostentoedeling te wijzigen; het kostenaandeel
voor inwoners werd iets verhoogd ten opzichte van
huizenbezitters, bedrijven, landbouw en natuur. Om ook
het beheer van onze assets te optimaliseren, besloot het
algemeen bestuur om voor de periode 2016 – 2019 per
jaar € 4,8 miljoen extra investeringsruimte beschikbaar te
stellen.
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Strategische doelen

Strategische doelen
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Watersysteem
Overal in ons gebied zijn “werkplaatsen” ontstaan
waarin we samen met anderen experimenteren om
het waterbeheer beter te krijgen. Met Landbouw
opisPeil
en de Klimaatactieve
Stad te
spelen
in een
Het
belangrijk
om ons hiertegen
werenwe
met
op klimaatverandering.
Met Living Vecht-Dinkel
klimaatbestendige
en waterrobuuste
inrichting, en
vernieuwen
we
in
grensoverschrijdend
waterbeheer.
daarmee de gevolgen van overstromingen
zoveel
We
werken
aan
risico-gestuurd
onderhoud.
En
mogelijk te beperken.
met aardobservatie via satellieten meten we de
bodemvochtigheid en weten we beter of het te nat of
te droog is.
Na de fusie zijn de werkprocessen voor beheer
en onderhoud met projecten, zoals Omvang en
Onderhoud van het watersysteem, vrijwel allemaal
geharmoniseerd. Ook werkten we aan vele projecten
met onze partners, zoals Ruimte voor de Vecht, de
Reggeherstelprojecten en de Dinkel. We zien nog
een opgave op het gebied van assetmanagement,
want onze vele assets blijven de komende jaren om
aandacht vragen.

Op het gebied van samenhangende wateropgaven,
zoals Kaderrichtlijn Water, Zoetwaterprogramma
Oost Nederland, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
en Natura2000/PAS is voortgang geboekt, maar rest
nogonderdeel
een omvangrijke
Een
hiervanklus.
is datBijvoorbeeld
gemeenten rond
en de
Natura 2000 gebieden
nodige
(her) in te
waterschappen
in 2019 valt
voornog
hunhet
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gebied
richten. Ook de omgang met extreme weerssituaties
– zoals wateroverlast in 2014 en grote droogte in
2018 - vragen de nodige inspanningen in de komende
bestuursperiode.
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Waterketen
Het algemeen bestuur formuleerde in 2014 heldere
doelen voor verwijdering van fosfaat en stikstof uit
afvalwater en de besparing op het energieverbruik.
Slibvergisting,
aan rioolwaterzuiveringen,
Het
is belangrijk renovaties
om ons hiertegen
te weren met een
aandacht
voor
veilige
biogasinstallaties
en eenen
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting,
moderne
positief bij
aan het
daarmee
deenergiefabriek
gevolgen van dragen
overstromingen
zoveel
behalentehiervan.
mogelijk
beperken.
Samen met het bedrijfsleven ontwikkelden we nieuwe
zuiveringsmethoden in de Water Experiment Centers
van Twente en Drenthe. Onderwerpen zoals de
toename van medicijnresten en andere stoffen in ons
afvalwater blijven om aandacht vragen. Investeren we
in nieuwe technologie op onze rioolwaterzuiveringen?
En hoe stimuleren we de aanpak bij de bron: wat er
niet in komt, hoeft er ook niet uit.

Een onderdeel hiervan is dat gemeenten en
waterschappen in 2019 voor hun hele gebied
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Besturen en organiseren
Vijf jaar na de start durven we te stellen dat de
samenvoeging van twee waterschappen tot één
waterschap Vechtstromen geslaagd is. Dit ging niet
vanzelf.
Er was een
belangrijke
bezuinigingsopgave,
Het
is belangrijk
om ons
hiertegen
te weren met een
een
verandering
in
de
organisatie,
klimaatbestendige en waterrobuustenieuwe
inrichting, en
werkprocessen
en
minder
werkplekken.
ontdekten
daarmee de gevolgen van overstromingenWe
zoveel
nieuwe te
mogelijkheden
mogelijk
beperken. en namen soms ook met pijn
afscheid van het vertrouwde. De sluiting en verkoop
van het kantoor in Coevorden was een moeilijk en
zwaar besluit. Met de huisvestingsstrategie zijn
we gekomen tot een grotere zichtbaarheid van
Vechtstromen in het grote beheergebied. Op zes
plekken in het gebied kunnen medewerkers nu
werken en dat leidt tot verrassende ontmoetingen die
de onderlinge verbondenheid versterken.
De forse kostenbesparing die het algemeen bestuur
stelde, is gehaald. Daar is het dagelijks bestuur, met
de organisatie, trots op. Ook het terughoudende
beleid met betrekking tot de lastendrukontwikkeling,
om zo een bijdrage te leveren aan behoud van de
koopkracht van burgers en het investeringsvermogen
van bedrijven, is behaald.

Op het gebied van verbindend samenwerken,
digitale transformatie en de implementatie van de
Omgevingswet zijn belangrijke stappen gezet. Voor de
toekomst ligt er de uitdaging om nog meer signalen
vanonderdeel
buiten op hiervan
te pikkenis en
op de juiste
Een
datdaar
gemeenten
en manier
mee om te gaan.
waterschappen
in 2019 voor hun hele gebied
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Vijf jaar Vechtstromen op een rij
januari 2014
Start Reggedal Enter

januari-2014

april-2014
Opening project Markgraven

Vaststelling Waterbeheerplan
(Rijn Oost) 2016-2021

januari-2016
maart-2016

Projectentournee Nationaal Kennis- en
innovatieprogramma Water en Klimaat
aan stedenband Twente

Aftrap harmonisatie onderhoud
en beheer watersysteem (OOWS)

april-2015

september-2015
Toetreding tot het grensoverschrijdend
samenwerkingsverband EUREGIO

Opening monument bij Sluis Vroomshoop

februari-2015

maart-2015
Start energiefabriek Hengelo

Ondertekening overeenkomst Vecht

juni-2014
oktober-2014

Werkbezoek staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu voor
Klimaat Actieve Stad

Landelijke erkenning voor
Landbouw op peil (MVO –award)

april-2016
april-2016

Omgevingswet vastgesteld
Opening Energiefabriek Emmen
en open dag rwzi Emmen
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Opening Water Experiment Center
Twente (WECTwente)

Vechtstromen gastheer van
Bestuurdersdag voor waterschappen
Opening Doorbraak

mei-2016
mei-2016

Deltacommissaris bezoekt
de Doorbraak en Kristalbad

juni-2016

september-2016
oktober-2016

november-2016

Bezoek koning Willem-Alexander en
koningin Maxima aan Twente

Intentieverklaring

Delta-aanpak Waterkwaliteit
Nota Beleefbaar water
(recreatief medegebruik)

februari-2017
maart-2017

Waterschap Vechtstromen innoveert
met ‘bio-beschoeiing’ Geowall

maart-2017
maart-2017

100e waterles basischolen

Presentatie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA)

september-2017
oktober-2017

Deelstroombehandeling officieel
geopend op Energiefabriek Hengelo

februari-2018

Ondertekening bestuursakkoord DAW

februari-2018
februari-2018

Opruimactie Dinkel

maart-2018
april-2018

juni-2018

Presentatie hoofdlijnen klimaatakkoord

juli-2018

Overdracht door provincie Drenthe van het
peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen
aan de waterschappen Drents Overijsselse
Delta en Vechtstromen
Ondertekening Intentieverklaring Regionale
Energiestrategie Drenthe

september-2018
september-2018

Overeenkomst Rijk en Waterschappen
(‘Blue Deal’): 20 miljoen mensen in
40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon,
voldoende en veilig water helpen

Interbestuurlijk Programma (Rijk,
gemeenten, provincies en waterschappen)

Openingshandeling Drienerbeek Hengelo

Crisisorganisatie actief i.v.m.
langdurige droogte
Opening schaapskooi Bargerveen
door Koning Willem-Alexander

november-2018
januari-2019

Opknapbeurt stuw de Haandrik

Oplevering project
Boven Regge de Meene bij Goor

juni-2018

(risico gestuurd onderhoud)
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Opening pilotinstallatie eiwitproductie
uit rioolwater (Power to Protein)

mei-2017

juli-2017

Start Camino pilot

Verkoop waterschapshuis Coevorden
aan Saxenburgh Groep

januari-2019

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 jaar Vechtstromen

