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Minder uitstoot broeikasgas en 
minder gebruik van grondstoffen, 
100% Circulair, Opwek en 
gebruik van elektriciteit in balans

• In 2030 hebben wij in onze organisatie en werkproces-

sen ten minste 49% broeikasgas reductie gerealiseerd

ten opzichte van 1990 (niveau landelijke inzet).

• In 2050 is onze bedrijfsvoering 100% circulair.

Tussendoel voor 2030 is dat we dan 50% minder

primaire grondstoffen gebruiken.

• Wij wekken in 2025 evenveel elektriciteit op als

we verbruiken.

• Ten opzichte van 2020, is in 2025, 10% energiebesparing

gerealiseerd in onze RWZI’s.

• We blijven participeren in de landelijk Energie- en

Grondstoffenfabriek en in diverse STOWA-onderzoeken.

We beperken het gebruik hulpstoffen bij de rwzi’s.

MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE

Meer inzetten op behoud en 
herstel van de biodiversiteit

• We gaan ons meer inzetten op behoud en herstel

van biodiversiteit. We gaan biodiversiteit als integraal

onderdeel bij ons werk betrekken.

Actief nieuwe technieken en 
innovaties toepassen om 
pensioen-gerechtigd personeel 
op te vangen

• Het komend decennium gaan we actief nieuwe technieken

en innovaties toepassen in onze organisatie waardoor

15% van de uitstroom pensioengerechtigd personeel

wordt opgevangen.

Primaire waterkeringen voldoen 
aan de veiligheidsnormen

• In 2045 voldoen al onze primaire waterkeringen aan de

waterveiligheidsnormen

WATERVEILIGHEID

Wij staan positief in een 
multifunctioneel gebruik 
van de waterkeringen

Samenwerken en maatregelen 
voor blijvend schoon water

• We nemen specifieke maatregelen op de RWZI’s om

toename van emissies te beperken.

• We werken actief samen met de gemeenten om

regenwater af te koppelen van het riool.

We helpen gemeenten jaarlijks om 1% verhard

oppervlak af te koppelen.

• Wij gaan de samenwerking met grote lozers versterken.

• We streven naar het beperken van normoverschrijdingen

door verdergaande verbetering van de regionale water-

kwaliteit. Dit ondersteund door metingen, onderzoek

naar bronnen, stimuleren duurzaam gebruik.

SCHOON WATER

Maatregelen voor wateren 
met een ecologisch evenwicht

• We voeren de afgesproken maatregelen van Europese

Kaderrichtlijn Water uit vanuit een integrale aanpak en

volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen.

• Onze focus ligt op het uitvoeren van maatregelen in de

Europese Kaderrichtlijn Waterlichamen. Voor de overige

wateren nemen we adhoc maatregelen waar signalen uit

de omgeving daartoe aanleiding geven.

Wij handhaven tenminste tot 
2030 het huidige 
voorzieningenniveau

• Aansturing vanuit het watersysteem is gericht op huidig

voorzieningenniveau en voortzetten huidig grondgebruik

tot 2030. Voor de periode richting 2050 signaleren we dat

voor veenweide en hoge zandgronden het kunnen

bedienen van huidige functies kwetsbaar wordt of onder

druk komt te staan.

• Peil volgt functie. Daar waar afgesproken nemen wij

technische maatregelen om maaivelddaling zo veel

mogelijk te remmen, zonder aanpassing van grondgebruik.

VOLDOENDE WATER

Wij helpen gemeenten en 
bewoners met kennis en 
expertise hun klimaatplannen 
te realiseren

• Het stedelijk gebied is in 2050 ingericht rekening

houdend met het toekomstige klimaat. We helpen

gemeenten en bewoners met kennis en expertise hun

klimaatplannen te realiseren.

Meer samenwerking voor een 
beter beheer van onze 
grondwatervoorraad

• We willen meer invloed hebben op het grondwater-

beheer (vergunningverlening, regulering onttrekkingen).

Pro-actiever werken aan ontwikkelen kennis en innovatie 
Actieve communicatie over waterveiligheid. 

“Watervisie    Meer dan water” Ambities

Het thema van opkomende stoffen en medicijnresten in het 
water gaan wij agenderen. Onze inzet daarbij is het stimuleren 
van bronmaatregelen en meer onderzoek naar risico’s en 
doelmatigheid van maatregelen. De uitwerking van dit pakket 
gaan wij in de periode 2027-2030 evalueren. 
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