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Onze Missie
Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met 
water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor 
schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze partners 
doen wij dat op een sobere en doelmatige manier.  Zo kunnen we 
veilig wonen, werken en recreëren in ons waterrijke gebied. 

Duurzaamheid 
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om milieuvriendelijk, 
duurzaam en zuinig te werken. Zon- en windenergie, energie uit 
(riool)water en het benutten van biomassa, zoals maaisel, zien wij 
als mogelijkheden met perspectief. Onze ambitie is om een goede 
bijdrage te leveren aan de circulaire economie én…., om in 2025 het 
etiket ‘energieneutraal’ te hebben.  

Voor u
Dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.  
Wij zijn er voor u: de inwoner staat centraal. Daar investeren we in. 
Wilt u helpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Laat het ons gerust weten en neem contact op. 

Bestuur 
Iedere vier jaar kunt u een nieuw bestuur kiezen.  
Dit waterschapsbestuur behartigt uw belangen en is  
verantwoordelijk voor een zorgvuldige besluitvorming. 

Meer weten?  
Kijk	op	www.wdodelta.nl/bestuur
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Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en 
sterk. Om dat zo te houden, wordt 
continue aan dijken gesleuteld, want ze 
moeten aan strenge eisen voldoen. Het 
waterschap bouwt en versterkt niet 
alleen dijken, we controleren ook of ze 
nog sterk en hoog genoeg zijn. Zo blijven 
de dijken op orde en bent u beschermd 
tegen overstromingen.

Om er voor te zorgen dat het water in 
rivieren, kanalen, beken en sloten schoon 
genoeg is voor mens, plant en dier, 
zuivert het waterschap het rioolwater 
van huizen, bedrijven en industrie. Na 
deze grondige schoonmaak stroomt het 
schone water weer de natuur in. 
Verspreidt door het gebied heeft 
WDODelta 16 rioolwaterzuiveringen. 

Hongerige helpertjes
Rioolwater wordt voor een groot deel 
biologisch gezuiverd. Diverse soorten 
bacteriën eten de vuile stoffen in het 
water op. Voor hen is het voeding. Zo 
helpen zij ons bij het schoonmaken van 
uw rioolwater.

Wij beheren 1000 kilometer aan dijken.  
Bij het inspecteren van al deze dijken 
leggen de dijkencontroleurs gezamenlijk 
dus heel wat kilometers af.

Muskusratten
Muskusratten worden gevangen, omdat zij 
een risico vormen voor onze dijken en 
oevers. Ze graven indrukwekkende 
gangenstelsels waardoor deze (deels) 
kunnen instorten. De muskusrat kent geen 
natuurlijke vijanden en plant zich razendsnel 
voort. De bestrijding van deze ‘water-
konijnen’ is in ons land bij wet geregeld.
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Leven met water betekent ook  genieten van 
water. Het waterschap heeft hier aandacht 
voor. Wij werken graag samen met overige 
partijen aan (water)recreatie. Te denken valt 
aan gemeenten, recreatieschappen, 
natuurorganisaties en hengelsport-
verenigingen. Zo kunnen we samen genieten 
van, in, op en langs ons water.  

Gemalen en stuwen zijn belangrijke 
schakels voor het verdelen van water. 
Ze brengen of houden water in een 
gebied op peil en zorgen voor de juiste 
balans tussen te veel en te weinig 
water. Voldoende water dus. Als het 
even kan op maat. Het gewenste 
waterpeil hangt af van de functie van 
een gebied. Is het water nodig voor 
landbouw, voor natuur of is het water 
in de stad? 

Door de klimaatverandering wordt 
‘voldoende water op maat’ een grotere 
uitdaging. Want dat het klimaat 
verandert, staat ondertussen wel vast. 
We krijgen te maken met meer regen 
in korte tijd en langere perioden van 
droogte. WDODelta leunt niet 
achterover, maar is actief aan de slag 
om de gevolgen van de klimaat-
verandering te beperken en het gebied 
‘klimaat-proof’ te maken. 
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www.wdodelta.nl/schoonwater

Ook controleert WDODelta de 
kwaliteit van het (zwem)water en 
waarschuwen we tijdig voor bijvoor-
beeld blauwalg of botulisme. Vanwege 
gezondheidsrisico’s voor mens en dier 
zijn we hier uiterst alert op. 
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16
Rioolwaterzuiveringen

1.960
Stuwen

340
Gemalen

22
Gemeenten

560
Medewerkers

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 
werkt aan voldoende water in landbouw en natuur 
en aan schoon water in stad en land. Maar ook aan 
veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast, 
droge voeten houden dus. Ons werkgebied ligt in 
Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. 
Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. 

Kosten voor water
Om het werk van WDODelta mogelijk te maken, 
betalen inwoners belasting. Belastingkantoor 
GBLT heft en int deze waterschapsbelasting voor ons. 
Meer weten? Kijk op www.gblt.nl.
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1.960
stuwen

340
gemalen

https://www.wdodelta.nl/thema/vergunning/vergunning-melding/
https://www.wdodelta.nl/thema/vergunning/handhaving/
https://www.wdodelta.nl/thema/schoon-water/afvalwater-zuiveren/
https://www.wdodelta.nl/thema/schoon-water/blauwalg-botulisme/
https://www.wdodelta.nl/thema/muskusratten/muskus-beverratten/

