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Wat is het WBP?
WBP

• In het Waterbeheerprogramma (WBP) staat welke d
 oelen
en ambities het waterschap nastreeft en hoe zij haar
kerntaken de komende jaren uitvoert.
• O
 ok uitgangspunten voor beleid, programmering en 
monitoring zijn erin opgenomen.
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Wat is de basis voor het WBP?
WBP
Het WBP komt voort uit de Omgevingswet. Inbreng van belanghebbenden is belangrijk. En er is rekening gehouden met diverse
trends en ontwikkelingen.
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Waarom is het WBP belangrijk?
Water is een belangrijke factor bij ruimtelijke ontwikkeling.
Goed waterbeheer draagt bij aan duurzame ontwikkeling
van het werkgebied (en daarbuiten).
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In het WBP nemen we de kerntaken
van het waterschap als uitgangspunt.

Wat staat er in het WBP?

1. Klimaatadaptatie
Het beperken van en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het waterschap werkt samen
met alle partners aan een andere inrichting van de openbare ruimte om hier invulling aan te geven. Hierbij
komen alle kerntaken samen. Ook stimuleren we burgers en bedrijven om maatregelen te nemen.
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2. Waterveiligheid
Het waterschap werkt aan dijkonderhoud, en -versterking. Maar ook de
ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing zijn belangrijk voor het beperken
van overstromingsrisico’s.

3. Gezond water
Samen met partners werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
Gezond water met veel natuur in en om het water en aantrekkelijk voor iedereen.

4. Voldoende water
Het tegengaan van verdroging en het vergroten van de beschikbaarheid van
grond- en oppervlaktewater vraagt om maatwerk. Vasthouden en infiltreren
van water staat bovenaan.

5. Vaarwegen
We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van vaarwegen voor vlot en
betrouwbaar scheepvaartverkeer en kijken naar het recreatieve belang
van vaarwegen.

6. Waterketen
 lle zuiveringen, rioolgemalen, afvalwatertransportleidingen en persstations die
A
van belang zijn om afvalwater schoon te maken, onderhouden en vernieuwen we
duurzaam en efficiënt. Er is aandacht voor innovaties, verminderen van het gebruik
van grondstoffen en het opvoeren van het produceren van grondstoffen uit afvalwater.
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