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Werkwijze
Een uitgangspunt voor dit waterbeheerprogramma was de doorontwikkeling van ‘samen met’. Daarom
is ook bij het opstellen ervan vroegtijdig het gesprek met onze omgeving opgezocht. Het college heeft
ter voorbereiding gesproken met gebiedspartners zoals de Provincie Utrecht, gemeenten en
vertegenwoordigers van landbouw, natuur en particuliere grondeigenaren. In acht werkbezoeken is
gesproken over toekomstige ontwikkelingen, gezamenlijke opgaven en eventuele verschuivingen in de
samenwerking. De verslagen van deze werkbezoeken kunt u hierbij vinden.
Parallel daaraan is in het algemeen bestuur gesproken over mogelijke ambities van het waterschap op
strategische onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en bodemdaling. Vervolgens is een
koers en een integrale ambitie verwoord in een eerste concept waterbeheerprogramma, dat aan onze
partners is voorgelegd voor een reactie. Tenslotte is er nog de formele stap van de inspraak, waarbij
het voor iedereen mogelijk is om inbreng te hebben.
Naast deze stappen heeft onze Waterraad van jongeren van 18-25 jaar ons geadviseerd bij het
opstellen. En bij deelonderwerpen die met dit waterbeheerprogramma worden verankerd zoals de
KRW-maatregelen is ook uitgebreide participatie geweest, bijvoorbeeld met landbouw- en
natuurorganisaties en met de Visstandbeheercommissie (VBC).

Opbrengst
Een rode draad tijdens onze gesprekken ter voorbereiding van dit waterbeheerprogramma was het
verzoek om het watergeluid duidelijk te laten horen. Mede-overheden en belangenvertegenwoordigers
horen graag vanuit onze kennis en expertise wat er mogelijk is in het land- en watergebruik op de
lange termijn, zeker gelet op de klimaatverandering. De Provincie Utrecht, gemeenten en
drinkwaterbedrijven in de regio willen graag (strategisch) samenwerken. Oplossingen voor de
wateropgaven sluiten ook goed aan op de koers in de regio: ‘slimmer, gezonder en groener’. Agrariërs
en natuurbeschermers geven aan dat er veel kansen zijn in een sterkere samenwerking van landbouw
en natuur; de bereidheid is groot. De vraag daarbij is om samen langetermijndoelen op te stellen, en
de invulling meer aan het gebied te laten. Met name in het westelijk gebied kunnen de agrarische
collectieven daarbij een belangrijke rol spelen. Wel is het nodig om gebiedsprocessen te
ondersteunen. In het oostelijk gebied is vooral belangrijk de aansluiting te vinden met boeren die
langere tijd vooruit willen in het gebied. Natuurbeheerders werken graag samen in en om
natuurgebieden en aan meekoppelkansen voor natuurontwikkeling. Jongeren vragen ons via de
Waterraad om harmonie met de natuur, en om te werken aan grotere bekendheid van het belang en
de uitdagingen voor water. Ook denken zij dat er kansen liggen in het activeren van (georganiseerde
groepen van) bewoners.

