Wat doen we de komende jaren voor u?
Pijlers Perspectiefnota 2019-2022
1.2 miljoen

Waterveiligheid

We gaan door met dijkversterkingen in
ons hele gebied, ook langs het
Markermeer, in Den Oever en op
Texel.
Met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium toetsen en
beoordelen we onze dijken.

inwoners

1.964 km2
Oppervlakte beheergebied
Tot 2023 verbeteren we
300 km boezemkades.

140 km2
Oppervlakte openwater

92%
Percentage onder NAP

Wateroverlast beperken

Met stresstesten en watersysteemstudies
onderzoeken we welke aanpassingen nodig
zijn om ons watersysteem toekomstbestendig te maken. We blijven in gesprek
met gemeenten en de provincie over
klimaatadaptatie.

Watertekort voorkomen

We gaan na of de vastgestelde verdeling van water in tijden
van droogte nog voldoet. In een actieplan voor onze polders
geven we aan welke polders we in extreme gevallen afsluiten
van water. We stellen een zoutprotocol op en delen kennis
over 'zoet en zout'.

In 2020 hebben we het
beheer en het onderhoud
van alle relevante onderdelen van het stedelijk
water van gemeenten
overgenomen.

Gezond water

Schoon water

Via het Landbouwportaal
Bodem en Water stimuleren
we maatregelen die agrariërs
nemen ten behoeve van een
duurzame bodem en voldoende gezond en schoon
water. We starten het project
'Natte Noordkop'.

We werken aan een nieuw en veilig
procesautomatiseringssysteem op
onze rioolwaterzuiveringen. Samen
met PWN bouwen we een demofabriek voor het zuiveren van
medicijnresten. We willen in 2025
energieneutraal zijn. We plaatsen
zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen en winnen grondstoffen terug uit afvalwater.

Veilige (vaar)wegen

We gaan verder met het overdragen
van onze wegen. We willen in
2025 al onze wegen hebben
overgedragen.

Bestuur en organisatie
In 2019 worden waterschapsverkiezingen gehouden.

Crisisbeheersing

We verbeteren de kwaliteit van de crisisorganisatie,
de snelheid van onze informatievoorziening en de
duiding van de informatie. We zetten in op het op orde
hebben van onze data en de beveiliging daarvan.
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We oriënteren ons op
innovatie en experimenten
met automatisering en de
toepassingsmogelijkheden
van big data. We schaffen
hard- en software aan om te
werken met 3D-tekeningen.
Privacy en informatieveiligheid vraagt blijvend
onze aandacht.
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Nieuwsgierig?
Kijk voor de financiële onderbouwing van de Perspectiefnota 2019-2022 op hhnk.nl
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