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Maatregel uit het bestuursakkoord Bestuurlijk Status Voortgang 
Maatregel gereed 

 binnen bestuursperiode 

1.Klimaat 

1 

Droogte en 
wateroverlast 

1.1 Robuuste inrichting systeem Nettie Aarnink Loopt 

Beleid klimaatrobuust werken in voorbereiding. 
Reacties op ontwerp-waterbeheerprogramma heeft 
extra tijd gevraagd voor consultatie van partners en 
stakeholders. In 2022 wordt het themaplan klimaat 
vastgesteld en daaruit voortvloeiend wordt vaststelling 
beleid voorzien.  

  

2 1.2 Water langer vasthouden  
Nettie Aarnink 
Wim Stegeman 

Loopt 

Programma's DAW, LOP, NOP, ZON en Lumbricus zijn 
gecontinueerd. Lumbricus is afgerond en gaat verder 
als Klimap. Eind 2021 is het nieuwe ZON programma 
vastgesteld voor de periode 2022-2027. 

  

3 
1.3 Overlast o.b.v. normen in beeld 
in 2020 Wim Stegeman Loopt 

De nieuwe normenkaart is eind 2021 als onderdeel van 
het Waterbeheerprogramma vastgesteld door het AB. 
Daarmee in 2022  aandachtsgebieden voor overlast 
opsporen, bespreken en zo nodig aanpakken.  

  

4 
Deltaplan 
Ruimtelijke 
Adaptatie 

1.4 Invulling 7 ambities DPRA Hans van Agteren Loopt 

De stresstesten zijn eind 2019 opgesteld. De 
risicodialogen komen op gang (enigszins vertraagd 
door corona). Met het opstellen van de 
Uitvoeringsagenda's is, mede door Rijksmiddelen 
(Impulsgelden) een start gemaakt.  

Risicodialogen zijn enigszins 
vertraagd door 
coronamaatregelen.    

2. Waterkwaliteit 

5 

Chemische Kwaliteit  

2.1 PvA rwzi’s hoe te voldoen aan 
KRW Erik Lievers Gereed 

PvA is opgesteld en onderdeel van MJV 2021-2031, 
middelen voor beoogd tempo staan onder druk door 
kostenstijgingen voor alle investeringen in de 
waterketen (2021-2031) 

  

6 2.2 Streven geen maatwerkbesluiten Erik Lievers In uitvoering 

Het aantal maatwerkbesluiten loopt terug (doel: in 
2027 geen maatwerkbesuiten meer). Prioriteit bij 
zuiveringen die op kwetsbare wateren lozen. Het 
vervolgtempo wordt negatief beinvloed door de 
complexiteit van maatregelen en de stijging van de 
kosten daarvan. 

  

7 2.3 Pilots microverontreiniging Erik Lievers In uitvoering 
Medio 2021 is een pilot in Emmen gestart. De 
mogelijke pilot in Enschede bleek eind 2021 niet 
haalbaar 

  

8 
Ecologische 
kwaliteit 2.4 Voldoen aan eisen KRW 2027 Nettie Aarnink In uitvoering 

Stroomgebiedbeheerprogramma voor de laatste 
periode is opgesteld. Alle maatregelen voorbereid 
echter niet alle voor 2027 gerealiseerd.  
Mogelijkheden voor versnelling worden uitgewerkt. 
Bestuurlijke discussie  hierover via MJV. 

  

  Dashboard 
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9 Bronaanpak, VTH 2.5 Beleidslijn bronaanpak 
Nettie Aarnink 

Hans van Agteren Gereed 
Beleidslijn bronaanpak is vastgesteld op 14 april 2021 
door het AB. 

  

3. Duurzaamheid 

10 Ecologie en 
biodiversiteit 

3.1 Vergroeningsstrategie 2020 Wim Stegeman Gereed 
Vergroeningstrategie is vastgesteld in november 2020. 
Uitvoeringsprogramma 2022 is kwartaal 4 2021 
opgeleverd. 

  

11 Natura 2000 
3.2 Bepalen 
uitvoeringsverantwoordelijkheid 
2019 

Nettie Aarnink Gereed 
DB heeft positie bepaald over 
uitvoeringsverantwoordelijkheid Natura 2000 
gebieden. 

  

12 

Energietransitie 

3.3 Plan 100% energieneutraal 2025 Erik Lievers In uitvoering 

Bij de MJV 2021-2030 is de opgave verbreed naar CO2-
reductie.  Overeenkomstig energieneutraliteit in 2030 
ipv 2025. Verkenning opgave en richtingen (focus) in 
Q1 2022, tijdens stroomdag AB.  

Doelstelling verruimd naar 2030 
ipv 2025. 

13 
3.4 Grensoverschrijdende 
verkenning 2021 

Erik Lievers In uitvoering 
Verkenning samenwerkingsprojecten  vanuit 
Nederlandse zijde uitgevoerd. Verkenning wordt Q1 
2022 opgeleverd en Q2 2022 bestuurlijk vastgesteld 

  

14 Circulaire economie 3.5 Position Paper opgesteld in 2021 Erik Lievers In uitvoering 
Ten gevolge van uitblijven van Unie document 
vertraging in het proces. Q3 2022 wordt de paper naar 
verwachting vastgesteld. 

Vertraging oplevering Unie 
document 

15 Kennis en innovatie 
3.6 Innovatiefonds proeftuinen en 
praktijklabs Stefan Kuks In uitvoering 

Kennis en innovatieagenda is in juli 2020 vastgesteld 
door het AB. De aanvragen worden periodiek 
behandeld in de innovatieraad en daarna voorgelegd 
aan het DB. 

De uitvoering van enkele 
projecten is vertraagd.  

4. Samenwerking 
en 
Communicatie 

16 
Samenwerking 
binnen het bestuur 

4.1 Doorlopend 
ontwikkelprogramma 

Stefan Kuks In uitvoering 

Nieuwe werkwijze is vastgesteld in november 2020 en 
is reeds geimplementeerd. Deze wordt periodiek 
geëvalueerd en aangepast. Najaar 2022 ook aandacht 
voor het overdrachtsdocument 

  

17 

Communicatie en 
Educatie 

4.2 Evaluatie communicatievisie in 
2019 Stefan Kuks Gereed 

Na evaluatie is de nieuwe communicatie visie 
Vechtstromen 2023-2023; Contact, intern bewustzijn 
en zichtbaarheid, in april 2020 vastgesteld 

  

18 4.3 Waterlessen uitbreiden voor 
VO/MBO 

Hans van Agteren Gereed 

Ambities ten aanzien van educatie zijn, op 30 juni 
2021, bijgesteld tijdens de vaststelling MJV 2022-2031. 
Geen uitbreiding naar MBO als gevolg van keuze 
financiële taakstelling. 
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19 Grensoverschrijden
de samenwerking 

4.4 Continueren 
grensoverschrijdende samenwerking 

Stefan Kuks In uitvoering 

We continueren de grensoverschrijdende 
samenwerking en zetten daarbij in op de multi-level 
aanpak. In onze grensregio ligt de focus op de 
implementatie van de bestuurlijke intentieverklaring 
Grensoverschrijdende Klimaatadaptatie, die in maart 
2021 is ondertekend. Doel is om medio 2023 een 
projectvoorstel in te dienen bij Interreg in het kader 
van programma VI. In de internationale gremia staan 
de afstemming van maatregelen met het oog op het 
tijdig voldoen aan de KRW-doelen en verbeteracties op 
het gebied van waterveiligheid centraal. Ook de 
watergovernance vraagt aandacht. 
Intern is een traject gestart om kansen die uit de 
grensoverschrijdende samenwerking voortvloeien 
beter in de organisatie te borgen.   

  

20 
Internationale 
samenwerking 

4.5 Agenda internationale 
samenwerking 2020 

Nettie Aarnink In uitvoering 

Nieuwe agenda 2021-2026 is vastgesteld in het AB van 
februari 2021. De uitvoering ondervindt vertraging 
door de corona pandemie. Het is de verwachting dat 
er, ondanks de vertraging, nog voldoende resultaat 
geboekt kan worden om de doelen van de Blue Deal te 
realiseren.   

  

5. Organisatie 

21 
Werken volgens de 
omgevingswet 

5.1 watervisie opgesteld 2020 Hans van Agteren Gereed 
Watervisie is in april 2021 vastgesteld door het AB. 
Waterbeheerplan is in december 2021 vastgesteld 

  

22 Assetmanagement 
5.2 werkwijze geïmplementeerd 
2023 Hans van Agteren In uitvoering 

AB heeft  de bestuurlijke opdracht vastgesteld. 
Strategisch assetmanagementplan (SAMP) is 
vastgesteld door het AB op 14 april 2021. Verdere 
uitwerking loopt.Risico: benodigde informatie bij 
implementatie van de werkwijze  

  

23 Vergroten 
realisatiekracht en 
aanpassingsvermog
en 

5.3 Manier van werken en 
Werkomgeving verbeteren 

Stefan Kuks In uitvoering 

Modernisering huisvesting en ICT wordt opgeleverd 
eind 2022. De organisatie heeft een ontwikkelplan 
voor vergroten strategisch vermogen en vergroten 
realisatiekracht. 

Oplevering eind 2022 door 
tekort capaciteit 
aannemer/levering materialen 

24 
5.4 Participatiebanen realiseren in 
personeelsbestand 

Stefan Kuks In uitvoering 
Bij vaststelling MJV 2022-2031 is de ambitie 
vastgesteld voor +2 extra participatiebanen als impuls 
en daarnaast 10% van de vacatures.  

  

6. Financieel 
beleid  25 

Implementeren 
Duurzaam 
Financieel Beleid 

6.1 Implementeren financiële 
maatregelen Wim Stegeman In uitvoering 

Herijking 10-jarig investeringsprogramma is vastgesteld 
bij vaststelling MJV 2022-2031; voorstellen taakstelling 
vastgesteld met doorvertaling in exploitatiebegroting 
2021 e.v.; dividendbeleid is ontwikkeld; visie op schuld 
nog uit te voeren in 2022.  

  

 
  


