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Onderwerp: Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 

Nummer: Bestuursstukken\3449 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

19-10-2021 

BPL: Ja  

3-11-2021 

FAZ: Ja  

3-11-2021 

VVSW: Ja  

3-11-2021 

AB: Ja 

17-11-2021 

 

Opsteller:  

Boy de Vries, 0598-693409 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever:  

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Inge Eshuis 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

- N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 volgt het beleidskader Duurzaamheid uit 2017 op. In het 

Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 staan onze ambities, doelen en maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid omschreven. Dit is opgedeeld in drie hoofdonderwerpen: klimaatmitigatie, circulaire 

economie en maatschappelijk verantwoord waterschap. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

- Het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

 Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 

 

Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In 2017 is het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Dit betrof een herijking van het 

duurzaamheidsbeleid uit 2010. Hierbij zijn ambities gesteld op verschillende duurzaamheidsthema’s 

en zijn specifieke doelstellingen en concrete maatregelen opgesteld voor de jaren 2017 tot en met 

2020. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest en nieuwe inzichten ontstaan met 

betrekking tot duurzaamheid. Ook zijn er verschillende (inter)nationale afspraken gemaakt. Reden dus 

om nu nieuw duurzaamheidsbeleid op te stellen en na te denken over onze ambities en doelen voor 

de komende periode. 

 

In het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 kijken we naar wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en 

waar we nu staan op het gebied van duurzaamheid. We analyseren de ontwikkelingen en afspraken 

die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen, we bepalen wat dit betekent voor ons als waterschap 

en tot welke duurzaamheidsambities dit leidt.  

 

Bij het bepalen van duurzaamheidsambities en –maatregelen redeneren wij vanuit onze kerntaken als 

regionaal waterbeheerder. We werken aan schoon, veilig en voldoende water. In het 

waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) hebben wij omschreven wat de uitgangspunten zijn voor 

onze manier van werken. Deze uitgangspunten zijn ook leidend bij het bepalen van onze 

duurzaamheidsambities en dus bij het opstellen van dit document. 

 

In dit duurzaamheidsbeleid richten we ons in eerste instantie op de periode 2022-2027, gelijk aan de 

planperiode van ons WBP. Voor deze planperiode bepalen we concrete doelen en maatregelen. Voor 

de onderdelen waar we nu nog geen concrete doelen en maatregelen voor kunnen stellen, geven we 

een doorkijk naar de lange termijn. 

 

 

Afbakening 

 

Voor de periode 2022-2027 richten wij ons primair op het beperken van de uitstoot van 

broeikasgassen, met name CO2. Klimaatmitigatie dus. Als waterschap hebben wij direct te maken met 

de gevolgen van klimaatverandering. Voor ons is het van belang dat wereldwijd wordt ingezet op 

mitigatiemaatregelen, om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. We vinden dat wanneer 

we dit van anderen vragen, we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.  

Het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. In ons 

waterbeheerprogramma schrijven wij dat we ons richten op het realiseren en behouden van robuuste 

en duurzame watersystemen, die passen in de omgeving. Klimaatadaptatie is voor ons corebusiness, 

want door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe en hebben we te maken met 

stijging van de zeespiegel. Er zijn daarom in het WBP veel maatregelen opgenomen gericht op 

klimaatadaptatie. Om die reden werken we dit thema niet verder uit in het duurzaamheidsbeleid. Daar 

waar duidelijke raakvlakken zijn tussen adaptatie en mitigatie zal dit benoemd worden. 

 

Naast het beperken van de uitstoot van broeikasgassen richt dit duurzaamheidsbeleid zich op het 

thema Circulaire Economie (CE). Binnen dit thema doen we al veel. Er zijn echter ook veel nieuwe 

ontwikkelingen. Voor CE richten we ons meer op de lange termijn, tot 2050, en richten we ons in de 

komende periode op het beter in beeld brengen van de kansen, mogelijkheden en de haalbaarheid. 
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Tot slot hebben we aandacht voor maatschappelijk verantwoord handelen. Als overheidsorganisatie 

vinden we dat we onze doelen op een verantwoorde manier moeten bereiken, waarbij we voldoende 

oog hebben voor de impact van ons handelen op het milieu en op onze omgeving en de kansen en 

bedreigingen die daaruit naar voren komen voor mensen en organisaties om ons heen. 

 

 

Financiën 

 

Voor de meeste maatregelen die zijn opgenomen in het Duurzaamheidsbeleid geldt dat er vooral inzet 

van interne uren wordt gevraagd. Voor enkele maatregelen zal echter wel krediet moeten worden 

gevraagd. Hiervoor zal veelal een beroep worden gedaan op het duurzaamheidsbudget. Zoals 

afgesproken met het algemeen bestuur wordt hiervoor telkens een apart kredietvoorstel opgesteld en 

voorgelegd aan het dagelijks bestuur.    

 

 

Communicatie 

 

Als het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 is vastgesteld zullen delen hiervan worden geplaatst op onze 

website. Op die manier kunnen bezoekers van onze website de hoofdlijn van ons 

duurzaamheidsbeleid zien. Uiteraard wordt het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 ook als 

downloadbaar bestand beschikbaar gesteld.  

Duurzaamheid vraagt ook bewustwording onder onze medewerkers en in onze externe omgeving. Via 

onze interne communicatie willen we bijdragen aan een cultuur waarin we oog hebben voor een 

duurzame bedrijfsvoering. In onze externe communicatie hebben we oog voor het laten doorklinken 

van onze duurzaamheidsambities en zijn we gericht op het bieden van handelingsperspectieven. Dit in 

lijn met ons communicatiebeleid waarin we onder meer zijn gericht op het stimuleren van 

watervriendelijk gedrag. 

 

Over de voortgang van de maatregelen die zijn opgenomen in het document wordt jaarlijks een 

voortgangsverslag gemaakt en voorgelegd aan het algemeen bestuur, zoals u ook bij het huidige 

beleidskader Duurzaamheid gewend was. In het voorliggende Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 is de 

huidige stand van zaken van de maatregelen uit het beleidskader Duurzaamheid (2017) beschreven; 

op hoofdlijn in hoofdstuk 1 en per maatregel in Bijlage 1. 

 

 

Proces 

 

Vanwege de complexiteit en de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp is ervoor gekozen het 

algemeen bestuur via een informerende bijeenkomst een toelichting te geven over de uitgangspunten 

van het duurzaamheidsbeleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn, voordat het algemeen bestuur 

wordt gevraagd te komen tot besluitvorming. Dit vindt plaats op 2 november. Daarom wordt 

behandeling in de commissies en in de vergadering van het algemeen bestuur met een maand 

opgeschoven naar december. 
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Voorstel  

 

- Het Duurzaamheidsbeleid 2022-2027 vaststellen. 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 


