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Dit is het standpuntenboek van  
de Unie van Waterschappen  
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verschillende dossiers te  
vinden. De thema’s zijn per  
ministerie georganiseerd.



MINISTERIE VAN INFRA- 
STRUCTUUR EN WATERSTAAT

RUIMTELIJKE ADAPTATIE

De gezamenlijke overheden hebben zich in het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie ten doel gesteld dat Nederland in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn voor 
wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen en dat bij (her)
ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers mag 
ontstaan. Tussendoel voor 2020 is dat klimaatadaptatie onderdeel is 
van al het beleid en handelen van overheden. In 2017 is besloten de 
aanpak te intensiveren en te versnellen. Ook is bodemdaling 
toegevoegd aan ruimtelijke adaptatie, omdat deze ontwikkeling de 
opgave blijkt te vergroten. 
Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting vraagt inzet van 
iedereen. Er is intensieve samenwerking nodig. Investeren in 
ruimtelijke adaptatie wordt kosteneffectiever door de maatregelen 
te verbinden met andere opgaven, zoals de energietransitie, 
woningbouw, bereikbaarheid en circulaire economie. Zo’n integrale 
aanpak sluit ook aan bij de intentie van de Omgevingswet.
In november 2018 hebben Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG 
een Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten om een impuls te 
geven aan de aanpak en uitvoering van maatregelen zoals 
afgesproken in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De inzet 
is om daarvoor in totaal € 300 miljoen van het Rijk en € 300 miljoen 
van de decentrale overheden beschikbaar te stellen. 
In het Bestuursakkoord is afgesproken dat het Rijk de komende twee 
jaar € 20 miljoen vrijmaakt voor de procesondersteuning van 
decentrale overheden, kennisontwikkeling en uitvoering van pilots. 
Verder bereidt het Rijk een wijziging van de Waterwet voor om vanaf 
2021 een rijksbijdrage uit het Deltafonds voor regionale maatregelen 
tegen wateroverlast mogelijk te maken.

WATERKWALITEIT

Een belangrijk instrument om de waterkwaliteit te verbeteren is de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn stelt het 
verplicht om via 6-jarenplannen systematisch te werken aan een 
betere waterkwaliteit. Terwijl momenteel gewerkt wordt aan de 
implementatie van de maatregelen uit de tweede generatie 
stroomgebiedbeheerplannen, wordt ook voorbereid op de derde 

generatie welke de periode 2022-2027 beslaat. Er worden afspraken 
gemaakt over welke maatregelen genomen moeten worden om de 
kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te verbeteren en wie 
daarvoor aan de lat staat. Het kan daarbij gaan om inrichtings-
maatregelen zoals het herstellen van natuurlijke beeklopen en een 
natuurlijke variatie in waterpeil, het inrichten van paaiplaatsen voor 
vis en vistrappen bij stuwen en gemalen, etc. Daarnaast zijn de 
investeringen in de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi’s) en het terugdringen van industriële lozingen uit de 
voorgaande decennia van groot belang geweest voor schoon en 
gezond water. Inmiddels zijn de verbeteringen aan de waterkwaliteit 
duidelijk in het veld waarneembaar. In grote delen van het land kan 
weer in het water gezwommen worden (ook in stedelijk water), de 
‘groene soep’ als gevolg van overmatige algengroei is sterk 
verminderd en veel soorten vis, zoals snoek en beekprik, komen 
weer vaker voor. 
Een blijvende zorg voor de komende jaren zijn de emissies uit de 
landbouw van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Emissies uit overstorten en het effluent van rwzi’s vormen ook 
lokaal nog problemen, alsmede grensoverschrijdende vervuiling uit 
Duitsland en België. Voor een aantal zgn. opkomende stoffen, zoals 
medicijnresten, microplastics en andere microverontreinigingen 
die vooral uit diffuse bronnen afkomstig zijn, is nog niet duidelijk 
wat de impact op de waterkwaliteit is. Vanuit het voorzorgsprincipe 
worden dergelijke stoffen wel goed onderzocht en daar waar zinvol 
worden al maatregelen genomen. Ten slotte zijn ook klimaateffecten 
en invasieve exoten (bijvoorbeeld Amerikaanse rivierkreeft, de 
Quagga-mossel en de Donau-grondels) nieuwe uitdagingen voor een 
goede waterkwaliteit.
Ten aanzien van de medicijnresten heeft het Rijk een ketenaanpak 
geformuleerd met als doel vermindering van de hoeveelheid 
medicijnresten dat via de riolering en de rwzi in het milieu terecht 
komt. Een groot aantal acties daarvan is in de Green Deal Duurzame 
Zorg terecht gekomen en sluit aan bij het streven om bewuster om te 
gaan met medicijnen. Het Rijk heeft een subsidieregeling ingesteld 
waarmee waterschappen demonstratieprojecten voor de ver - 
wijdering van medicijnresten deels kunnen financieren. Een aantal 
waterschappen is bezig met de voorbereidingen van de aanvraag. 
Daarnaast wordt in april dit jaar een Europese strategie verwacht.
Voor opkomende stoffen en Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) is een 
groot actieprogramma opgestart waarmee de knelpunten structureel 
worden aangepakt. De aanpak richt zich onder meer op kwaliteits-
verbetering van de vergunningverlening, op het versneld vaststellen 



van normen voor opkomende stoffen en het actualiseren van 
huidige vergunningen op ZZS. Met deze aanpak moet worden 
voorkomen dat problemen als met GenX en pyrazool blijven 
opduiken. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, 
provincies en regionale uitvoeringsdiensten zijn betrokken.
Om op hoofdlijnen een versnelling te geven aan de aanpak van 
waterkwaliteit zijn recent drie versnellingstafels waterkwaliteit 
ingesteld. Een voor landbouw (nutriënten en gewasbeschermings-
middelen) en een voor nieuwe stoffen (ZZS, medicijnresten, 
micro-plastics) en een brede tafel.

WATERVEILIGHEID

Waterschappen werken met het Rijk op basis van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en financiering aan de veiligheid van 
Nederland. Per 1 januari 2017 hebben we nieuwe normen voor de 
dijken. Het streven is dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan 
de nieuwe veiligheidsnormering. 
Waterschappen  beoordelen of een kering aan de normen 
voldoet,  werken waar  nodig in het kader van het Hoogwater
beschermingsprogramma aan dijkversterking en  beheren en 
onderhouden de keringen volgens de spelregels van de zorgplicht. 
De dijkversterkingsopgave  om aan de nieuwe normering te 
voldoen is groot en vergt de komende decennia niet alleen veel geld 
(jaarlijkse investering van 362 miljoen),  maar ook veel capaciteit 
en  kennis  van de waterbeheerders.  Bij de versterkingswerken ligt 
steeds meer de nadruk op duurzaam, circulair en groeien we toe 
naar een lifecyclebenadering, waarin ook het beheer en onderhoud 
integrale onderdelen zijn (assetmanagement). Daarbij innoveren we 
veel om de kosten te drukken en zo sober en doelmatig de 
gezamenlijke middelen te besteden. Daarnaast zorgen we bij 
versterking voor ruimtelijke inpassing en kwaliteit en proberen we 
zo veel mogelijk andere opgaven, waarvoor anderen budget hebben, 
in hetzelfde gebied mee te koppelen. Tegelijkertijd dragen de 
waterschappen ook zorg voor de regionale keringen. Ook hier ligt de 
nadruk op het periodiek beoordelen van de keringen op hun toestand 
en zo nodig versterken en onderhoud plegen. Met dit werk geven we 
invulling aan de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

CIRCULAIRE ECONOMIE

De circulaire economie (CE) is een antwoord op het steeds schaarser 
worden van sommige grondstoffen en milieuschade, waaronder 
CO2-uitstoot als gevolg van de afvalproductie. CE draagt daarmee bij 
aan het verminderen van de klimaatverandering, het verminderen 
van vervuilende stoffen in het watersysteem en het (onder ander 
financieel) verwaarden van reststromen uit het watersysteem en de 
waterketen. Daarnaast is er ook een relatie met waterkwaliteit, 
bijvoorbeeld in het kader van kringlooplandbouw. Als stoffen in de 
kringloop blijven, is dit goed voor de opbrengst en goed voor de 
waterkwaliteit.
De Unie van Waterschappen draagt bij aan de doelstelling ‘100% 
circulaire economie in 2050’ door CE op de agenda te zetten, door te 
pleiten voor het wegnemen van belemmeringen die waterschappen 
ervaren om circulair te worden (Taskforce Herijking Afvalstoffen – 
komt in september 2019 met een advies aan de minister van IenW), 
door aandacht te vragen voor circulair werken via de Aanpak 
Duurzaam GWW (Grond-, Weg-, en Waterbouw) en Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) en door doorontwikkeling van de 
Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) ten behoeve van upcycling.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

Gemeenten, provincies en waterschappen gaan starten met het 
opdoen van ervaring met CO2-schaduwprijzen in inkoop- en 
aanbestedingsprojecten. Het is de bedoeling dat in pilotprojecten de 
CO2-impact van geoffreerde producten, diensten of werken direct 
wordt meegewogen in de keuze voor de beste aanbieding, 
bijvoorbeeld door deze fictief mee te rekenen in de prijs. Op dit 
moment worden CO2-schaduwprijzen namelijk nog beperkt 
toegepast. Er zijn echter veel kansen om deze systematiek breder 
toe te passen, bijvoorbeeld bij productgroepen met een relatief hoge 
CO2-impact zoals gas en elektriciteit, mobiliteit en kantoormeubilair. 



GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN BUITEN DE  
LANDBOUW

Op 1 november 2017 is het verbod op het professioneel gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw 
uitgebreid met de onverharde terreinen. Op het verbod wordt een 
aantal uitzonderingen gemaakt (sport-, recreatieterreinen en 
bepaalde siertuinen). Daarnaast geldt het verbod alleen voor 
professioneel gebruik. De waterschappen pleiten ervoor dit verbod 
uit te breiden naar terreinen die nu nog uitgezonderd zijn en naar 
het gebruik door particulieren.

BODEM

De bodem vormt een belangrijk onderdeel van het watersysteem. 
Een vitale landbouwbodem heeft een betere sponswerking, is 
daardoor klimaatbestendiger en houdt meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen beter vast. De bijdrage die de bodem aan het 
schoner en klimaatbestendiger maken van het watersysteem kan 
leveren wordt dit jaar verder uitgewerkt. De problematiek rondom 
bodemdaling vraagt om een gezamenlijke regionale aanpak door 
alle overheden. Het Rijk heeft hierin een belangrijke rol in het bieden 
van een gemeenschappelijke kennisbasis en monitoring van 
bodemdaling.
De baggercyclus bij veel waterschappen staat onder druk door 
nieuwe, zorgwekkende verontreinigingen die in bodem en bagger 
worden aangetroffen. Hierdoor komen baggerwerkzaamheden stil 
te liggen en/of wordt het circulair hergebruiken van baggerspecie 
bemoeilijkt. De waterschappen willen meer aandacht voor de 
noodzaak van een betrouwbaar baggerbeleid om de voeten droog te 
kunnen houden. Waterschappen dagen de maatschappij uit om de 
belangen van een circulaire economie en bescherming van het 
milieu goed af te wegen. Daarbij stellen de waterschappen hun 
kennis en ervaring graag beschikbaar.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, 
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

MESTBELEID

De invloed van stikstof en fosfor door bemesting op de waterkwaliteit 
is groot. In de Kaderrichtlijn Water (KRW) staan doelen voor de 
waterkwaliteit beschreven. Uit waterschapsmetingen blijkt dat 50 
procent van de landbouwspecifieke meetlocaties niet voldoet aan de 
KRW-normen voor stikstof en fosfor. De waterschappen vinden dat 
het mestbeleid niet alleen afgestemd moet worden op de 
Nitraatrichtlijn, maar ook op de KRW. De waterschappen vinden dat 
het pakket maatregelen voor het oppervlaktewater in het Zesde 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn weliswaar goede maatregelen 
bevat, maar dat deze niet voldoende bijdragen aan de eutrofiërings
doelstelling van de Nitraatrichtlijn voor opper vlaktewater en het 
realiseren van de doelen van de KRW voor deze wateren. De 
waterschappen zijn van mening dat er naast de uitvoering van het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) extra maatregelen nodig 
zijn die ondernemers verplicht zijn te nemen. De waterschappen 
denken daarbij niet aan scherpere gebruiksnormen, wel aan extra 
gebruiks voorschriften voor de aanwending van meststoffen en 
maatregelen die de uit- en afspoeling van landbouwpercelen tegen 
gaan. Deze maatregelen, al dan niet in de vorm van regionale 
maatregelen pakketten, dienen te worden opgenomen in de 
landelijke (mest)wetgeving. Daarnaast kan volgens de water-
schappen geen sprake zijn van versoepeling van maatregelen in het 
mestbeleid zolang de waterkwaliteit in agrarische gebieden nog niet 
voldoet aan de KRW-doelen. Ook zijn we bezorgd dat mest uit 
overschotgebieden wordt aangewend in gebieden waar de 
mestruimte niet volledig wordt benut. Het gebruik van extra mest in 
deze gebieden kan leiden tot meer uit- en afspoeling waardoor de 
waterkwaliteit in deze gebieden kan verslechteren. Ten slotte is de 
mestwetgeving zodanig complex dat de pakkans op het niet naleven 
daarvan klein is. Het niet naleven levert extra risico’s op voor de 
waterkwaliteit. Ook de aanpak van mestfraude is belangrijk.



GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Op de helft van de meetlocaties worden gewasbeschermingsmiddelen 
in hoge concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen.  
Het kabinet heeft aangegeven zich ervoor in te zetten dat het 
gewasbeschermingsmiddelenbeleid beter wordt afgestemd op het 
realiseren van de doelen van de KRW. Waterschappen willen dat het 
College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb) bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
rekening houdt met de water kwaliteitsnormen uit de KRW. 
Daarnaast vinden de waterschappen dat de voorschriften die vanuit 
toelating aan het gebruik van middelen worden gesteld aan moeten 
sluiten op de voorschriften die zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. En dat ze beter naleefbaar en 
daarmee ook controleerbaar moeten worden.

DELTAPLAN AGRARISCH WATERBEHEER

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werkt LTO samen met 
de waterbeheerders en andere partijen aan het realiseren van de 
wateropgaven vanuit de KRW en het gewasbeschermings- en 
mestbeleid. De waterschappen stimuleren agrariërs bij het nemen 
van maatregelen door de Europese subsidies vanuit het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de komende jaren te 
cofinancieren tot een bedrag van 65 miljoen euro per jaar. Het is 
belangrijk dat de voortgang van het DAW nauwlettend gemonitord 
wordt en bij onvoldoende meetbaar resultaat actie ondernomen 
wordt.

NATUURBELEID

De waterschappen benutten kansen voor het combineren van 
natuur- en waterdoelen, maar zien door de grote urgentie voor 
wateroverlast, droogte en klimaatadaptatie veel meer nieuwe 
mogelijkheden. Middelen voor natuur moeten zo besteed worden, 
dat er maximale synergie met maatregelen voor het waterbeheer 
ontstaat. Op die manier kunnen projecten beter, goedkoper en met 
meer draagvlak gerealiseerd worden. Bij het opstellen van hun 
natuurplannen dienen Rijk en provincies rekening te houden met de 
doelen uit de KRW en het Deltaprogramma. Synergie tussen die 
terreinen neemt toe indien in een vroeg stadium en juist bij de 
locatiekeuze rekening wordt gehouden met samenhang met andere 
beleidsdisciplines.

VISSERIJ

Als waterkwaliteitsbeheerders vinden waterschappen het belangrijk 
dat er door onttrekkingen en uitzet van vis geen achteruitgang 
plaatsvindt van de ecologische toestand van het water. In de huidige 
Visserijwet is niet duidelijk wie welke bevoegdheden heeft en wordt 
geen rekening gehouden met waterkwaliteitsdoelstellingen. Het is 
positief dat het ministerie werkt aan een nieuwe wet waarin 
verantwoordelijkheden duidelijker belegd zijn en waarin water-
kwaliteit een plek krijgt. Belangrijk daarbij is wel, zeker in het licht 
van de KRW, dat de waterschappen de bevoegdheid krijgen om te 
beoordelen of en in hoeverre visserij-activiteiten de water-
kwaliteitsdoelen negatief beïnvloeden en zo nodig regulerend 
kunnen optreden. Waterschappen investeren veel in het treffen van 
vismigratievoorzieningen bij stuwen, gemalen en sluizen. Het is dan 
ook een goede ontwikkeling dat het ministerie werkt aan een 
generieke visserij vrije zone van 150 meter bij alle kunstwerken 
waar een vismigratievoorziening is aangebracht of waar sprake is 
van visvriendelijk beheer. De Unie van Waterschappen heeft in 2018 
een Green Deal getekend met als doel loodemissies vanuit de 
sportvisserij zo veel mogelijk te verminderen.

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN EN KLIMAAT

KLIMAATAKKOORD

Waterschappen hebben convenanten, akkoorden en Green Deals 
gesloten met het Rijk, met het oog op energiebesparing en productie 
van duurzame energie. Belangrijkste doelstelling is dat de 
waterschappen als sector in 2025 energieneutraal willen zijn. 
Daarnaast willen de waterschappen bijdragen aan een 
energieneutraal Nederland door hun assets optimaal te (laten) 
benutten. De waterschappen sluiten daarbij aan bij de CO2-reductie 
doelstelling van het Rijk. Naast de rwzi als energie- en 
grondstoffenfabriek (met biogas als grootste energiebron van de 
waterschappen), worden hiervoor in toenemende mate andere 
duurzame energiebronnen als wind, zon, warmte en energie uit 
water toegepast. Tot die laatste categorie behoren thermische 
energie uit oppervlaktewater en afvalwater (TEO en TEA).  



Deze bronnen zijn van betekenis voor de ontwikkeling van 
aardgasvrije wijken in Nederland. Hiervoor zetten we in op het 
positioneren van deze bronnen in warmteplannen van gemeenten 
en is de ontwikkeling van warmtenetten relevant. Er liggen enkele 
grote juridische vraagstukken als uitdaging. Uit een juridische 
handreiking blijkt dat de regeldruk groot is.
De waterschappen hebben een bijdrage geleverd aan het ontwerp 
Klimaatakkoord, dat eind 2018 is ondertekend. Belangrijk onderdeel 
voor de waterschappen is de oprichting van 30 regio’s waarvoor 
Regionale Energie Strategieën (RES) worden opgesteld. Van 
waterschappen, provincies en gemeenten wordt verwacht dat zij 
hiermee eind 2019 met voorstellen komen ter vermindering van de 
CO2 uitstoot en opwekking van duurzame energie. In 2025 willen de 
waterschappen 100% energieneutraal zijn.
Het Klimaatakkoord biedt waterschappen de mogelijkheid om 
energie te produceren en om in proefprojecten met Rijkswaterstaat 
energiewinning uit oppervlaktewater te verkennen. De Unie heeft 
dit met betrokkenen opgestart. Een green deal Aquathermie is in 
voorbereiding.

MINISTERIE VAN BINNEN- 
LANDSE ZAKEN EN KONINK-
RIJKSRELATIES

INTERBESTUURLIJK PROGRAMMA

Het Interbestuurlijk programma (IBP) legt de basis voor de samen-
werking tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. 
Het IBP is gericht op grote maatschappelijke opgaven die een geza-
menlijke actie vereisen, in het fysiek domein, het sociaal domein, in 
het openbaar bestuur en een aantal overkoepelende thema’s. Het 
startdocument is in februari 2018 ondertekend. De samenwerking is 
gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het is de bedoe-
ling om dwarsverbanden tussen de thema’s zo goed mogelijk te 
benutten. Het IBP biedt de waterschappen een krachtig kader om de 
water- en water veiligheidstaken te verbinden met grote gerelateerde 
maat   schappelijke opgaven. Op verschillende deelterreinen zijn ver-
volgafspraken in de vorm van bestuursakkoorden gemaakt. Deze 
hebben een doorwerking naar de regio. De belangrijkste onderwer-
pen voor de waterschappen zijn: samen aan de slag voor het klimaat 

(klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en circulaire economie), toekomst-
bestendig wonen, vitaal platteland, goed openbaar bestuur, regionale 
economie als versneller en financiën.

OMGEVINGSWET

De invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. 
De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij 
elkaar te staan. Om de doelen van de Omgevingswet te kunnen 
realiseren, is een andere werkwijze bij waterschappen (en overige 
(keten)partners) noodzakelijk. Hierin staan ruimte geven, 
vertrouwen en samenwerken centraal. Er is een routekaart ‘Anders 
Werken’ ontwikkeld. De routekaart beschrijft o.a. de stappen om te 
komen tot een samenhangende invoeringsstrategie die aansluit bij 
de ambities en de maatschappelijke opgaven van waterschappen. 
Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning van 
overheden, burgers en bedrijven. Hierin voorziet het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Het DSO regelt de informatievoorziening over 
de fysieke leefomgeving en faciliteert en ondersteunt overheden, 
burgers en bedrijven door op één plek betrouwbare en actuele 
informatie over de leefomgeving te ontsluiten.

NATIONALE OMGEVINGSVISIE

Eind 2019 zal, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden vastgesteld. In de NOVI 
wordt gestreefd naar een integrale benadering en integrale 
belangenafweging van de in het IBP genoemde thema’s in het 
fysieke domein. De NOVI is een integrale lange termijn visie op de 
fysieke leefomgeving van Nederland. De NOVI zal alleen juridisch 
zelfbindend zijn voor het Rijk, terwijl de opgaven die geagendeerd 
worden van de gezamenlijke overheden een grote inzet vragen. 
Moeilijke, complexe keuzes en de effecten daarvan zullen gemaakt 
en ingepast moeten worden in de regio. De NOVI heeft daarom pas 
echt betekenis als er met de regio afspraken worden gemaakt. 
Daarom wordt momenteel verkend of een aanvullend bestuurs-
akkoord NOVI eind 2019 vanuit de decentrale overheden gewenst is.
Gemeenten en provincies maken eveneens een omgevingsvisie 
(GOVI en POVI); waterschappen kunnen besluiten een strategische 
visie op te stellen.



OPEN OVERHEID

Transparantie is belangrijk voor de waterschappen. In het kader van 
open overheid willen de waterschappen dan ook toewerken naar 
een zo’n groot mogelijke openheid. Daarbij is het wel van belang dat 
die openheid op een verantwoorde wijze wordt gerealiseerd.  
De komende jaren zullen de waterschappen dan ook de tijd moeten 
krijgen om de informatiehuishouding op orde te brengen, zodat 
openheid op een effectieve en kostenefficiënte wijze georganiseerd 
kan worden. Om transparantie naar een hoger niveau te brengen, 
zullen de waterschappen in samenwerking met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de andere decentrale 
overheden toewerken naar het op een uitvoerbare en betaalbare 
wijze actief openbaar maken van overheidsinformatie.

POLITIEKE AMBTSDRAGERS

De rechtspositie van politieke ambtsdrager is meer gaan lijken op 
die van  werknemers. Waterschappen vinden dat politieke 
ambtsdragers een afwijkende positie hebben. Zij moeten andere 
afwegingen maken en besluiten nemen waarvoor zij de politieke 
gevolgen dragen. Veel politieke ambtsdragers worden geraakt door 
de wetswijzigingen van de afgelopen jaren. Dit heeft gevolgen voor 
de uit- en instroom. De kwaliteit van het bestuur staat onder druk.  
De vormgeving van de rechtspositie moet bewerkstelligen dat 
volksvertegenwoordigers en bestuurders goed kunnen functioneren 
in het bestuurlijk bestel. De rechtspositie moet ook passen binnen de 
geldende maatschappelijke verhoudingen en de verwachtingen die 
aan politieke ambtsdragers worden gesteld.

FONDSFINANCIERING/-VORMING APPA

De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Pensioenen 
van politieke ambtsdragers worden niet gefinancierd door 
premieafdracht naar een pensioenfonds, maar worden bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uit de begroting van 
het betreffende bestuursorgaan betaald. De Tweede Kamer heeft 
fondsfinanciering van pensioenaanspraken van politieke 
ambtsdragers (en overdracht naar het ABP) wenselijk geacht.
De plannen om te komen tot fondsfinanciering zijn uitgesteld.  
In 2016 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd 
dat de Appa nog op enkele onderdelen verschilt van het ABP-
reglement. In afwachting van een geschikter moment om te komen 
met een voorstel tot waardeoverdracht zou de minister een 
wetsvoorstel indienen waarbij de Appa volledig gelijk wordt 
getrokken met het ABP-reglement. Dit is niet gebeurd. De Unie van 
Waterschappen onderschrijft de voorgestelde fondsvorming bij en 
verplichte deelname in de ABP-regeling en is daarom teleurgesteld 
in het uitstel van dit besluit.

DIGITALE TRANSFORMATIE

De digitale transformatie heeft een grote impact op ons dagelijks 
leven. De technologische ontwikkelingen gaan hard en zorgen voor 
een enorme dynamiek. Steeds vaker biedt digitalisering slimme 
oplossingen voor waterbeheer. Rioolwaterzuiveringen, gemalen, 
rioleringen, stuwen en sluizen zijn al complexe informatiesystemen 
geworden, die vaak op afstand bestuurd worden. Dijken zijn ’slim‘ 
gemaakt en bevatten sensoren die de waterschappen van 

waardevolle informatie voorzien. Informatievoorziening en de 
ondersteunende ICT systemen zijn een fundamenteel onderdeel 
geworden van de primaire processen van waterschappen. 
Tegelijkertijd zijn de processen hierdoor kwetsbaar geworden voor 
digitale aanvallen van binnen of buitenaf. Het is hiermee een 
uitdaging geworden om de toename van procesmatig werken niet 
ten koste te laten gaan van de (informatie)veiligheid en bedrijfs - 
continuïteit.
Ook in het contact met de burgers en bedrijven is uitwisseling van 
informatie essentieel geworden. Een waterschap van vandaag de 
dag opereert proactief en omgevingsgericht. Een burger of bedrijf 
mag er van uit gaan dat de waterschappen transparant en helder in 
hun afwegingen zijn en dat essentiële informatie betrouwbaar en 
eenvoudig toegankelijk is. In het bijzonder hebben de waterschappen 
een verantwoordelijkheid ten aanzien van het waarborgen van de 
integriteit en privacy van persoonsgegevens (AVG) en de daarvoor te 
treffen veiligheidsmaatregelen.

MINISTERIE VAN FINANCIËN

WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN

Wet Hof gaat uit van Europese afspraken over houdbare 
overheidsfinanciën. Waterschappen vinden dat houdbare 
overheidsfinanciën een gezamenlijke inspanning van het Rijk en 
decentrale overheden vergt en nemen dan ook hun 
verantwoordelijkheid in dit dossier. Echter, er moet voldoende 
financiële ruimte voor de waterschappen overblijven om hun 
wettelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

RIJKSBELASTINGEN

Waterschappen voeren hun taken zo doelmatig, efficiënt en 
duurzaam mogelijk uit. In diverse akkoorden hebben zij afspraken 
met het Rijk gemaakt en in de praktijk ontwikkelen zij diverse 
initiatieven om de afspraken na te komen. Het kan niet zo zijn dat 
Rijksheffingen deze initiatieven belemmeren of onmogelijk maken 
en dat beoogde kostenbesparingen niet worden gerealiseerd. Bij 
introductie of modernisering van Rijksheffingen moeten de nadelige 
gevolgen voor de waterschappen, waaronder ook toename van de 
administratieve lastendruk, nadrukkelijk in de afweging worden 
meegenomen.
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