
Motie behorende bij agendapunt 6 van het AB van 17 februari 2021 

Inleiding 

Als agendapunt 6 is opgenomen de goedkeuring van het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-

2027. In dit WBP staat de stand van zaken en hoe we (verder) invulling geven aan onze taken in de 

voorliggende jaren. 

Echter, ook de komende jaren staan we voor een forse opgave. Klimaatadaptatie, duurzaamheid, 

omgevingswet, biodiversiteit, landbouwtransitie. Bij de keuzes die het waterschap maakt spelen 

deze en vele andere zaken een rol. Want ook beschikbaarheid van geld, inzet van menskracht en 

andere (maatschappelijke) materiële belangen hebben daarop invloed.  

Deze motie richt zich op de vraag of vanuit het voorliggende ontwerp WBP voldoende duidelijk is 

welke bestuurlijke keuzes gemaakt zullen worden indien de opgaven en belangen daarom vragen. 

Een visie biedt richting voor dat soort keuzes, ook indien die keuze zich op dit moment niet 

voordoet. 

Zo’n visie helpt ook het ambtelijk apparaat en Dagelijks Bestuur met keuzes die in de context van de 

uitvoering nu eenmaal op dagelijks niveau gemaakt worden. 

 

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's in vergadering bijeen op 17 februari 

2021,  

 

constaterende dat: 

 Het voorliggende ‘Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027' een gedegen overzicht 

geeft van de voorziene maatregelen en activiteiten van het Waterschap tot 2027 

 Het, nu nog ontwerp, WBP bedoeld is als een levend document en dus aan de 

omstandigheden aangepast kan (en moet) worden 

 Het WBP doelen beschrijft op de diverse deelonderwerpen 

 Die doelen veelal naar de aard van de zaak tactisch dan wel operationeel zijn 

 In Watergovernance 2 uit 2020 onze dijkgraaf zijn strategische visie ontvouwt:  

overwegende dat: 

 Een waterbeheerprogramma dient om de hoofdlijnen van beleid en beheer vast te leggen  

 In het voorliggende ontwerp WBP in het voorwoord benadrukt wordt dat het WBP beschrijft 

waarop we invulling geven aan ons waterschapswerk en dat belangrijk is het gesprek aan te 

gaan met alle betrokkenen 

 Het voorliggende ontwerp WBP inzicht geeft in de stand van zaken en verdere aanpak van 

onze opgaven en maatregelen 

Met daarin de volgende conclusie:  

Zijn daarbij pijnlijke keuzes te vermijden? Lang niet altijd. Daarvoor zijn de gevolgen van 

klimaatverandering te groot. Maar pijnlijke keuzes uit de weg gaan, in afwachting van de 

volgende verkiezingen, kan niet de weg zijn. Dat leidt hoogstens tot pappen en nathouden. 

Uiteindelijk is de samenleving daar niet mee geholpen. En een verantwoordelijkheid naar 

toekomstige generaties dragen we allemaal. Samenlevingsbreed! 



 In hoofdstuk 2 een Watervisie opgenomen is die met name beschrijvend is ten aanzien van 

de samenhang en uitleg geeft over wat bedoeld wordt met ‘containerwoorden’ 

 Het ontwerp WBP en de daarin opgenomen Watervisie niet aangeeft welke onderliggende 

‘waterschapstakenbrede’ keuzes, keuzevolgorde, prioritering daaraan ten grondslag ligt 

 Het ontbreken van een visie die beschrijft wat in geval van onontkoombare keuzes de 

bestuurlijke richting is het WBP geen recht doet 

 

verzoekt het DB: 

 Een ‘waterschapstakenbrede’ visie op te stellen die dient als hoofdlijn van beleid van/voor 

het Waterbeheerprogramma 2022-2027. En dat deze visie ook richting geeft aan hetgeen 

door het Waterschap Hunze en Aa’s ingebracht wordt in de samenwerking met de diverse 

maatschappelijke en bestuurlijke partners. 

 Deze visie ter goedkeuring voor te leggen aan het AB vóór de vaststelling van het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


