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Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van de publicatie Waterschapspeil (digitaal in de bijlage, binnenkort
per post). In Waterschapspeil geven de waterschappen gezamenlijk inzicht in wat zij als sector de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke trends en ontwikkelingen daarop
van invloed zijn. Op 31 oktober overhandigde Unie-voorzitter Hans Oosters het eerste exemplaar van Waterschapspeil aan minister Cora van Nieuwenhuizen.
Tegelijkertijd is ook de rapportage Waterschapsspiegel verschenen, waarin de resultaten op waterschapsniveau in beeld zijn gebracht. In het voorjaar van 2018 zijn hiervoor de gegevens door alle waterschappen
aangeleverd, op de onderwerpen: waterveiligheid, voldoende water, schoon water, zuiver afvalwater,
maatschappelijk verantwoord handelen, dienstverlening, financiën en doelmatigheid. Beide publicaties
zijn per 1 november beschikbaar via de website www.waterschapsspiegel.nl.
Inzicht, leren en verbeteren
De rapportages geven een overzicht van het werk van de waterschappen, maar dienen met name als een
startpunt voor leren en verbeteren. Waar verschillen zichtbaar worden ontstaat de mogelijkheid om van
elkaar te leren, is dan ook de slogan van de bedrijfsvergelijkingen.
Het instrument bedrijfsvergelijkingen is voornamelijk bedoeld om van elkaar te leren en zo te kunnen verbeteren. De resultaten maken inzichtelijk welke waterschappen mogelijk leerzame lessen met u te delen
hebben, om uw eigen ambities beter te verwezenlijken.
Eind 2018 wordt door de Regiegroep en Stuurgroep Bedrijfsvergelijkingen vastgesteld op welke thema’s
leerkringen zullen starten. Leerkringen worden georganiseerd om gezamenlijk gegevens nader te duiden,
om kennis en kunde uit te wisselen, en om actuele thema’s (zoals droogte, klimaatadaptatie of digitalisering) in het vervolg op een goede manier in de bedrijfsvergelijkingen in te passen.
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Resultaten: verbeterde prestaties, maar blijvend werk aan de winkel
Waterschapspeil en –spiegel 2018 laten wederom zien dat de waterschappen betrouwbare organisaties
zijn, die zich houden aan gemaakte afspraken met de omgeving, en die ambitieuze ambities hebben als
het gaat om het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is veel goed nieuws te melden
in deze editie van Waterschapspeil en -spiegel. Uit de resultaten over 2017 blijkt (ten opzichte van 2015)
onder andere dat de veiligheid van de regionale waterkeringen beter op orde is, een groter deel van de
beheergebieden voldoet aan de wateroverlastnormen en dat de totale energie-efficiëntie dankzij eigen
opwekking wederom is toegenomen.
En dat terwijl het alles behalve ‘rustig vaarwater’ is waarin de waterschappen zich begeven. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat het een grotere uitdaging wordt om aan de wateroverlastnormen te voldoen en om droogteschade te voorkomen. Voor de primaire waterkeringen gelden daarnaast sinds 2017
nieuwe, strengere normen die ervoor zorgen dat er tot en met 2050 een forse opgave ligt om Nederland
nog veiliger te maken. En ook in het watersysteem bieden uitheemse schadelijke dieren en planten, gewasbeschermingsmiddelen, mest, medicijnresten en nieuwe chemische stoffen een grote uitdaging om de
Europese waterkwaliteitsdoelen in 2027 te halen. We rekenen als waterschappen dus op onze samenwerkingspartners, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, om deze opgaven succesvol aan te pakken.
Raadpleeg het interactieve WAVES dashboard
Om de vergelijking tussen waterschappen zo gemakkelijk mogelijk te maken (t.b.v. het leren en verbeteren) is de data nu ook beschikbaar in een interactief WAVES dashboard. Om een transparante overheid te
zijn, besloten de waterschappen in 2013 dat de data die ten grondslag ligt aan Waterschapsspiegel openbaar ontsloten wordt. Daartoe is eerder al de WAVES databank opgezet.
U kunt in dit dashboard uw eigen waterschap gemakkelijk vergelijken met een ander waterschap of een
vergelijkingsgroep (op basis van vergelijkbare eigenschappen van het beheergebied). Het dashboard is
ook te downloaden als mobiele app voor iOS en Android. Download deze direct op uw smartphone of tablet, of ga naar www.waterschapsspiegel.nl om het dashboard via uw internetbrowser te raadplegen.
Meer informatie
De publicaties Waterschapspeil en Waterschapsspiegel zijn beschikbaar via www.waterschapsspiegel.nl.
Hier vindt u ook een link naar het dashboard en informatie over leerkringen, relevante bijeenkomsten en
actueel nieuws. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de bedrijfsvergelijkingen, meld u
dan aan voor de maandelijkse digitale update via bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl.
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