
Integraal hemelwaterbeleid
- hemelwater in een veranderend klimaat -

Door team hemelwater WSHD



We herstellen de natuurlijke 
waterkringloop en sponswerking van de 
bodem in stedelijk en landelijk gebied.

Ambitie voor 2050 ten aanzien van hemelwater



• Sponswerking van bodem en groen optimaal gebruiken;

• Het gecombineerde systeem is in staat om wisselingen van droge 
en natte periodes op te vangen;

• Het energieverbruik voor het afvoeren (en onnodig schoonmaken) 
van overtollig hemelwater is geminimaliseerd;

• Wat schoon is moet schoon blijven;

• Bij de (her)inrichting van gebieden wordt integraal gehandeld.

Langetermijndoelstellingen voor hemelwater



1. We beschouwen het systeem als geheel in samenwerking met onze 
omgevingspartners, ook bij het uitwerken van maatregelen.

2. We werken samen met andere partijen en leggen koers en 
afspraken bestuurlijk vast, waarbij er ingezet wordt op het 
verbeteren van de sponswerking van de bodem.

3. We formuleren in de planperiode beleid(sregels) over de omgang 
met hemelwater.

Speerpunten 2022 - 2027



Vragen?
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Thema waterketen
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De ambitie voor de waterketen is om 
samen met de omgeving bij te dragen 
aan een circulaire waterketen met als 

doel een gezonde en duurzame 
leefomgeving

Ambitie voor 2050 in de waterketen



Prestaties zuiveringstaak
• Binnen de zuiveringstaak worden kostenefficiënte prestaties 

geleverd, bij aanvaardbare risico’s en veilige omstandigheden en 
zonder gebruik van fossiele of schaarse grondstoffen

Samenwerking met omgeving
• De waterketen functioneert als ware het één bedrijf

Toekomst en waarde-creatie
• Het zuiveringsareaal creëert waarde uit afvalwater en slib

Lange termijn doelstellingen in de waterketen - 2050



1. De waterketen voldoet aan de wettelijk eisen
2. In 2027 functioneert de waterketen veilig, adequaat, voorspelbaar en 

kosten efficiënt
3. De waterketen is doeltreffend en benut de ’digitale transformatie’ en 

innovaties voor o.a. realtime processturing, efficiency-verbetering en 
beslissingsondersteuning

4. In 2027 heeft de waterketen 10% efficiency verbetering gerealiseerd  
ten aanzien van het energie en grondstoffenverbruik t.o.v. 2021 en 
heeft het waterschap beleid geformuleerd voor broeikasgas emissies

5. De waterketen werkt samen met de ketenpartners als ware het één 
bedrijf

6. In 2027 creëert het waterschap op maatschappelijk verantwoorde 
wijze meerwaarde uit zuiveringsslib en afvalwater

Speerpunten waterketen 2022-2027



Vragen & Reactie?


