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Onderwerp
Bestuurlijke voortgangsrapportage Water in Balans peildatum 31 december 2020
Voorstel
De ‘Bestuurlijke Voortgangsrapportage 2020 Water in Balans’ voor kennisgeving aannemen
Toelichting
Met het programmaplan Water in Balans 2019-2025 zetten we - vanuit de focus van wateroverlast verder in op een gestructureerde en robuuste aanpak, co-creatie met de omgeving en integrale
aanpak van andere relevante waterdoelen. Daarmee werkt Waterschap Limburg mee aan een
klimaatadaptief en veilig Limburg. De focus van WL is het ontwerpen en leveren van de inspanningen
om te voldoen aan de wateroverlastnorm uit het Provinciaal Waterplan 2016-2021.
Het programma is ingedeeld in tranches van projecten uit de knelpuntenlijst. Deze tranches worden
bestuurlijk vastgesteld. Per tranche worden hiermee de inhoud, financiën en het tijdpad van een
aantal benoemde projecten vastgesteld. Binnen de tranches heeft het programma de mogelijkheid
tot schuiven, waarmee het maximale resultaat binnen de gestelde kaders kan worden behaald. Het
programma rapporteert gebruikelijke afwijkingen in projecten via de reguliere voor- en
najaarsrapportages. Grote afwijkingen in jaarschijven worden voorgelegd aan het DB.
De opgave van Water in Balans kent een korte en een middellange termijn en is onder te verdelen in
programmabrede activiteiten en projecten. Het programma kent een knoppenbenadering vanuit het
programma en is daarmee projectoverstijgend. Naast de inhoudelijke scope kent het programma ook
een scope in tijd. De scope in tijd van het programmaplan is de periode 2019-2025. Deze is
opgedeeld in korte termijn/1e tranche (2019-2021) en een middellange termijn/2e tranche (20212025). De opgave voor het aanpakken van wateroverlastknelpunten reikt echter verder, tot 2050.
In de 1e tranche wordt gewerkt aan een aantal gebiedsprojecten: Meerssen, Oirsbeek, Eckeltsebeek,
Schelkensbeek, Breevennen en Kwistbeek, aangevuld met Limbricht-Einighausen, Hegge,
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aanpak/verkenningen Geuldal, Centrumplan Gulpen en Lange Gracht. Om de scope voor de
middellange termijn (2021-2025) vast te stellen heeft een analyse plaatsgevonden van de
wateroverlastknelpunten en vervolgens een actualisatie van wateroverlastknelpunten. Hiermee is
informatie voor alle knelpunten beschikbaar om te kunnen prioriteren en programmeren voor de 2e
tranche.
Verder zetten we actief in op het invullen van de faciliterende/stimulerende rol van Waterschap
Limburg richting de knoppen uit het 4-knoppen-model. We hebben als WiB een belangrijke bijdrage
geleverd aan de propositie Heuvelland; Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland ZuidLimburg.
Onzekerheden als inzet van capaciteit vormen een reëel risico op het uitvoeringstempo van het
programma. De bemensing van de programmaorganisatie heeft daarom in de verslagperiode veel
aandacht gehad. Cruciaal voor het programma is invulling geven aan ‘met en voor de omgeving’. De
rol die Waterschap Limburg inneemt in het aanpakken van de opgave kan hierbij helpen.
Ook de noodzakelijke grondverwerving voor projecten kan voor vertraging op de uitvoering zorgen.
In de periode mei-december zijn een viertal (deel-)projecten gerealiseerd, zitten 6 projecten in de
uitvoeringsfase, 2 projecten in de verkenningsfase en is ingestemd met het starten van 5 nieuwe
gebiedsverkenningen.
Commissieadvies
De commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen heeft deze bestuurlijke voortgangsrapportage
voor kennisgeving aangenomen.
Het dagelijks bestuur,
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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