
 
 
Bescherming  
tegen water

  Het waterschap verhoogt de dijk 
onder de rijksweg N200. Zo blijft de 
stad goed beschermd tegen water.
  We besteden meer geld aan het 
 l andelijke Hoogwaterbeschermings
programma. In dit programma 
 werken waterschappen samen met 
Rijkswaterstaat en provincies aan 
veilige dijken. Zo zijn we ook in de 
toekomst goed beschermd tegen 
overstromingen.

 
 
 
Schoon water

  We vervangen onze zuivering in 
Weesp. We maken daar vuil riool
water schoon. De nieuwe zuivering 
gaat ook het water schoonmaken 
van de nieuwbouw in Weespersluis 
en Muiden. Als eerste in Nederland 
gebruiken we daar een modern 
systeem dat weinig plek inneemt.
  In 2019 onderzoeken we hoe we 
bij onze zuiveringen micro
verontreiniging uit het water 
kunnen halen. Dat zijn bijvoorbeeld 
plastic deeltjes en resten van 
medicijnen. Zo zorgen we voor 
schoner water in ons gebied en 
in de Noordzee.
  We gaan door met het Schone 
Waterexperiment. Daarin testen 
we samen met bewoners de water
kwaliteit. Bewoners doen zelf 
proefjes en delen de resultaten 
online.

 
 
Waterschaps
verkiezingen

  De waterschapsverkiezingen komen 
er weer aan! Voordat u op 20 maart 
2019 naar de stembus gaat, voeren 
we campagne. We willen graag dat u 
weet wat het waterschap doet. En 
waarom uw stem belangrijk is.
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Voldoende water € 31.000.000
Schoon water € 90.000.000
Bescherming tegen water € 40.000.000
Op en om het water € 2.000.000

 
 
Genoeg water  
voor iedereen

  We hebben regels over werken bij 
water en dijken. Deze regels passen 
we aan in twee stappen. Als eerste 
passen we het uitgangspunt van de 
regels aan. We gaan van: ‘dit mag 
niet, tenzij…’ naar: ‘dit mag, als…’. 
Zo hebben bewoners bijvoorbeeld 
minder snel een vergunning nodig. 
Daarna passen we de regels over 
het oppervlaktewater en grondwater 
aan.
  Het waterschap loopt voorop. Bij  
het bepalen van het waterpeil gaan 
we als eerste waterschap rekening 
houden met de daling van de 
bodem.
  We gaan verder met een proef  
met het grondwater in de Horster
meerpolder. Daar komt te zout 
grondwater naar boven. Dit is niet 
goed voor planten en dieren. Daar 
gaan we wat aan doen.

 
 
Klimaatprobleem 
aanpakken

  We gaan verder met onze aanpak van 
klimaatproblemen. Dat doen we in ons 
plan Klimaatadaptatie. We werken 
beter samen met gemeenten, zodat 
het riool meer water aankan. En we 
hebben slimme oplossingen voor de 
gevolgen van klimaatverandering op 
de omgeving.
  In 2019 gebruiken we een lokale 
zuivering in Buiksloterham, een wijk 
in Amsterdam. Hier zuiveren we het 
rioolwater van de huizen in de wijk 
zelf. Én we halen grondstoffen en 
biogas uit het water. We noemen dit 
‘nieuwe sanitatie’.
  We onderzoeken of we nieuwe 
sanitatie kunnen gebruiken op IJburg 
Strandeiland. Ook bekijken we of we 
warmte uit het rioolwater en uit het 
oppervlaktewater kunnen halen.
  We gaan meer baggeren en nog beter 
rekening houden met planten en 
dieren. Zo wordt de waterkwaliteit 
beter en kunnen de rivieren, sloten 
en beken meer water aan.
  Tussen 2018 en 2020 plaatsen we 
24.000 zonnepanelen op onze 
zuiveringen in Amstelveen  
en AmsterdamWest. Deze 
zuiveringen hebben veel  
energie nodig. Met de  
zonnepanelen wekken  
de zuiveringen een  
groot deel van hun  
eigen energie op:  
maar liefst 65%.

Onze activiteiten op een rij
We leven in een mooi gebied met veel water. Bewoners, boeren en bedrijven moeten 
kunnen wonen en werken in een veilige omgeving. Daarom beschermt het waterschap 
u tegen overstromingen. En zorgen we voor precies genoeg water voor iedereen. We 
zorgen dat het water om ons heen schoon is. En we pakken samen met andere 
partijen klimaatproblemen aan. In 2019 gaan we hier mee verder. In de 
begroting leest u hoe we dit gaan betalen. Na de waterschaps
verkiezingen op 20 maart 2019 komt er een nieuw bestuur.
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