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Ambities en speerpunten Waterschap Limburg
voor de bestuursperiode 2019-2023
Het bestuur van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg staan de komende
bestuursperiode voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en
klimaatadaptatie.
Het unieke Limburgse landschap vraagt om een geheel eigen aanpak. De frequentie en intensiteit van
buien nemen toe. Daarnaast krijgen we te maken met extreme droge periodes. In het Heuvelland
vragen actuele ontwikkelingen geheel andere oplossingen dan op de zandgronden in Noord-Limburg.
De waterkwaliteit blijft aandacht vragen. Niet overal lukt het ons, ondanks de inspanningen, om de
doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.
De rol van ons waterschap in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is
toegenomen. Voor Limburg is er in het HWBP zelfs € 200 miljoen extra opgenomen. Regulier zou dit
geld pas na 2030 beschikbaar komen. Een opgave die in het kader van veiligheid en leefbaarheid veel
van ons en de omgeving vraagt.
De focus op de kerntaken is het vertrekpunt, maar volstaat niet. Het uitgangspunt is dat het
Waterschap Limburg de basis op orde heeft. Er is echter meer nodig om de genoemde uitdagende
opgaven verantwoord op te kunnen pakken. Daarbij zullen we onze beleidsthema’s meer in
samenhang moeten bezien. Organisatie en financiën moeten daarop afgestemd zijn. Wij blijven
ambitieus, maar moeten keuzes maken. Onze ambities moeten haalbaar en betaalbaar blijven! In de
komende bestuursperiode zijn er belangrijke momenten om samen – met de omgeving – de koers
van Waterschap Limburg voor deze nieuwe uitdagingen kracht bij te zetten.
Het Waterbeheerplan 2016-2021 en de Visie Waterbeheer Limburg in 2020 Water in beweging zijn
op dit moment nog leidend en vormen de basis voor het te voeren beleid, beheer en de uitvoering.
De visie op het waterbeheer wordt dit jaar in het algemeen bestuur vernieuwd. Een herziening van
het Waterbeheerplan zal later in deze bestuursperiode vorm krijgen en vertaald worden naar een
nieuw Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het programma werken we zoveel mogelijk in
samenspraak met de omgeving uit. Daarvoor hebben we nog anderhalf jaar, er is dus geen tijd te
verliezen.
De invoering van de Omgevingswet in 2021 vraagt een anders denken en doen in het ruimtelijk
domein. Innovatie en duurzaamheid verdienen een prominentere rol om uitdagingen efficiënter,
effectiever en verantwoordelijk op te pakken, ook in het waterwerk. Dat zien we onder andere terug
in de keuzes die we moeten maken op het gebied van onderhoud- en assetmanagement, onze rol in
de gebiedsontwikkeling en de wijze waarop we de knelpunten in het kader van Water in Balans
aanpakken in samenwerking met de omgeving.
De succesfactoren voor veilig, schoon en voldoende water zijn:
 Verbinding met de omgeving, zodat opgaven vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en
integraal worden opgepakt;
 Innovatie om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, integraal,
effectief en veilig waterbeheer;
 Samenwerking met alle belanghebbenden;
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Een wendbare organisatie met versterkte uitvoerings- en innovatiekracht;
Kostenbewustzijn, zodat we een betaalbaar waterschap blijven en onze ambities haalbaar zijn.

Zo creëren we draagvlak in de omgeving voor ons werk, delen we kennis en kunde met de omgeving
en vergroten we de zichtbaarheid van het waterschap.
We gaan voor een gedeelde bestuurlijke en ambtelijke ambitie en agenda. Daarbij maken we
optimaal gebruik van de in de organisatie aanwezige kennis en competenties.
Het voorliggend bestuursprogramma fungeert als richtlijn voor de te maken keuzes en de te nemen
besluiten in de bestuursperiode 2019-2023.
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De kernpunten
Verbinden
Wij zijn een waterschap dat:
 proactief en betrouwbaar is, door een open dialoog aan te gaan met belanghebbenden (de
inwoners, bedrijven, agrariërs, natuur- en terreinbeheerders en medeoverheden op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal niveau) om beleid en projecten te formuleren en via
co-creatie vorm te geven
 afwegingen en besluiten inzichtelijk en transparant maakt;
 actief werkt aan draagvlak en samenwerking voor beleidsontwikkeling, uitvoering van
maatregelen en verbetertrajecten;
 beleidsthema’s verbindt en een integrale benadering van de actuele opgaven mogelijk maakt;
 verantwoordelijkheden deelt en samenwerkt met gemeenten, provincie en het Rijk;
 met alle belanghebbenden allianties sluit, zodat iedereen zich waterbeheerder voelt.

Vernieuwen
Wij zijn een waterschap dat:
 continu verbetert en vernieuwt vanuit de focus op onze kerntaken, ons kostenbewustzijn en
onze plicht om functioneel en verantwoord met ons geld om te gaan. Daartoe wordt er een
innovatieagenda opgesteld;
 vanuit de innovatiekracht de koploperspositie vasthoudt en een kennispartner is voor
bijvoorbeeld bedrijven, agrariërs en zorginstellingen. Denk daarbij onder andere aan
bijvoorbeeld de waterzuivering, de bestrijding van wateroverlast en de samenwerking in de
waterketen. We streven naar een integrale benadering;
 energieneutraal en duurzaam opereert. In 2030 werken we 100% energieneutraal;
 werk maakt van bestuurlijke vernieuwing, waarin volop ruimte is voor samenspraak en
(burger- en overheids)participatie.

Versterken
Wij zijn een waterschap dat:
 een dienstverlening van hoog niveau biedt, waarin de servicenormen worden geborgd onder het
motto: ‘we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen!’;
 de inrichting van de organisatie van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg afstemt
op de uitdagingen waarvoor we worden gesteld;
 zichtbaar is door een evenwichtige inzet van communicatiekanalen, die aansluiten bij de
interesses en wensen van onze belanghebbenden;
 met kennis- en onderwijsinstellingen samenwerkt om jeugd waterbewust te maken en de
slagkracht, innovatiekracht en de aansluiting van onderwijs bij onze wensen en behoeften te
borgen.
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De kernopgaven
Hoogwaterbescherming Maas
Wij willen:
 een goede bescherming voor alle inwoners tegen overstromingsgevaar van de Maas conform de
nieuwe normering richting 2050;
 het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) onverkort uitvoeren, waarbij het motto geldt:
‘ruimte voor de rivier waar het kan, dijken waar het moet!”;
 invulling geven aan de wettelijke zorgplicht op het onderhoud en beheer van de primaire
waterkeringen met de focus op veiligheid en biodiversiteit.

Zuiveren en waterketen
Wij willen:
 verantwoordelijk zijn en blijven voor de afvalwaterzuivering in Limburg en deze taak zelfstandig
blijven uitvoeren;
 voorop gaan in het benutten van de mogelijkheden om efficiëntie en kwaliteitswinst in de
waterketen te behalen. Duurzaamheid en doelmatigheid worden daarbij zoveel mogelijk met
elkaar verbonden;
 de samenwerking in de waterketen vanuit Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg
versterken met gemeenten en Waterleiding Maatschappij Limburg, waarbij iedere partner
verantwoordelijk blijft voor de eigen wettelijke taken;
 afvalwatervraagstukken samen oppakken met bedrijven, agrariërs en kennisinstellingen, waarbij
wordt onderzocht op welke wijze kennis en ervaring van Waterschapsbedrijf Limburg op het
gebied van circulaire economie en technologie (zoals Verdygo) kunnen worden ingezet;
 medicijnresten, chemische stoffen, microplastics en nieuwe opkomende vervuilende stoffen
zoveel mogelijk uit het water verwijderen. We sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen;
 innovatie stimuleren en de waarde van afvalwater in al haar facetten benutten, denk daarbij
bijvoorbeeld aan een grondstoffenfabriek en het aanbieden vanuit de zuivering van (industrieel)
water (zie ook Regionaal watersysteem).

Waterkwaliteit
Wij werken aan:
 verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit samen met alle belanghebbenden en partners. De
Kaderrichtlijn Water is daarbij richtinggevend;
 realisatie van een gezonde leefomgeving door middel van het verbeteren van de waterkwaliteit,
verhoging van het zuiveringsrendement, het terugdringen van overstorten en het beperken van
wateroverlast;
 een bronaanpak om medicijnresten, chemische stoffen, microplastics en nieuwe opkomende
vervuilende stoffen in het oppervlaktewater te verminderen. Daarbij haken we aan bij landelijke
initiatieven.
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Regionaal watersysteem
Wij willen:
 een goed en economisch verantwoord waterbeheer. Daarbij zetten we in op een evenwichtig en
stabiel peilbeheer voor de land- en tuinbouw, bedrijven en de natuur; daarvoor is het van belang
de Limburgse integrale wateraanpak (LIWA) in samenwerking met alle belanghebbenden
voortvarend uit te voeren;
 de bestaande regiekamer van Waterschapsbedrijf Limburg uitbouwen tot een regiekamer voor
het gehele watersysteem en de waterketen in Limburg. Zo versterken we de slagkracht en
flexibiliteit en kunnen we optimaal inspelen en reageren op actuele ontwikkelingen in ons
werkgebied;
 in samenwerking met de provincie een actief beleid voeren in het kader van het onttrekken van
grondwater;
 bedrijven en agrariërs van voldoende (industrieel) water voorzien (zie ook Zuiveren en
waterketen);
 invulling geven aan de ‘Verklaring van Roermond’, waarbij meervoudig gebruik van
landbouwgronden centraal staat en onttrekking van landbouwgronden aan de huidige functie
zoveel mogelijk wordt vermeden;
 in samenwerking met de agrariërs erosie zoveel mogelijk bestrijden, door het water in hoger
gelegen gebieden langer vast te houden (zie ook Water in Balans);
 een integrale aanpak bij beekontwikkelingen en beekherstel, waarbij we inzetten op een
beekdalbrede aanpak (integraal oppakken met Water in Balans). Een zuinig ruimtegebruik is en
blijft daarbij uitgangspunt. Onze (financiële) inbreng richt zich op realisatie van onze primaire
taak;
 met een gedegen assetmanagement bijdragen aan een verantwoord beheer en onderhoud, dat
aansluit bij de veranderende klimaatomstandigheden. De biodiversiteit wordt daarbij niet uit het
oog verloren.

Water in Balans
Wij gaan voor:
 bevordering van de veiligheid in de bewoonde omgeving; daarin gaan we voor dat wat qua
ruimte mogelijk is en financieel verantwoord haalbaar is. Het vertrekpunt is een veiligheidsnorm
van 1/100 voor bebouwde gebieden;
 een robuuste inrichting van de leefomgeving om wateroverlast te voorkomen en water zolang
mogelijk vast te houden. Denk daarbij o.a. aan de beekdalbrede aanpak. Daarvoor is
samenwerking met en participatie van alle belanghebbenden wenselijk én noodzakelijk;
 het in samenwerking met gemeenten stimuleren van het afkoppelen van regenwater,
vergroenen en ontstenen van de bebouwde omgeving, zodat dure investeringen in de toekomst
worden voorkomen;
 samenwerking met alle betrokken partners in het kader van integrale gebiedsontwikkelingen.

Crisisbeheersing
Wij willen:
 heldere communicatie over risico’s op het gebied van waterveiligheid en over het
handelingsperspectief naar inwoners en belanghebbenden;
 betrouwbare samenwerking met partners in de veiligheidsregio;
 het juist en tijdig delen van beschikbare informatie met inwoners en belanghebbenden.
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Modern werkgeverschap
Wij zijn:
 een moderne en flexibele organisatie, die dienstverlening van een hoog niveau levert;
 toekomstbestendig voor de toekomstige opgaven. Daarvoor zetten we actief in op de verdere
organisatieontwikkeling binnen Waterschap Limburg (Eenvoud en focus) en Waterschapsbedrijf
Limburg (Waterkracht);
 één van de beste werkgevers van Nederland.

Financiën
Wij gaan voor:
 een waterschap dat in financieel opzicht sober en doelmatig is en in control is;
 een realistische lastenontwikkeling die in overeenstemming is met de actuele uitdagende
opgaven. Tijdens de behandeling van de kadernota en begroting 2020 worden de mogelijke
scenario’s besproken en wordt een meerjarige financiële planning voorgelegd;
 een betaalbaar waterschap, dat tot de voordeligste waterschappen van Nederland behoort.
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