
 

Voorkeur uit te spreken voor 

Het college van d&h te adviseren over de keuze van één van onderstaande onderwerpen 

als doelmatigheidsonderzoek voor 2020: 

1. Toezicht en handhaving 

2. Participatie 

3. KRW 

Daarbij gaat de voorkeur van het college van d&h uit naar het eerste onderwerp:  

toezicht en handhaving.  

Het college wil in overweging geven om het onderwerp participatie te onderzoeken nadat 

hiermee een aantal jaar ervaring is opgedaan. 

 

Na selectie van een onderwerp eventueel suggesties voor de onderzoeksvragen aan te 

dragen. 

 

Inleiding 

In het algemeen bestuur van 4 maart 2020 is besloten dat de onderwerpkeuze voor 

doelmatigheidsonderzoeken ter consultatie wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

Tevens is daarbij afgesproken dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 

2020 de onderwerpkeuze voor 2020 wordt geagendeerd. 

 

In bijgevoegde memo zijn drie mogelijke onderwerpen benoemd, waarbij de hoofdlijnen 

van het onderzoek zijn beschreven.  

Na de keuze van het onderwerp wordt de vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt 

rekening houdend met de bespreking in het algemeen bestuur.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau.  

  Aan   commissie F.B.A. 20 april 2020 

algemeen bestuur 6 mei 2020 
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Het is afhankelijk van de ontwikkeling rondom Corona wanneer de uitvoering van het 

onderzoek daadwerkelijk start. 

 

Overeenkomsten / verschillen 

De drie onderwerpen zijn relevant. 

De drie onderwerpen betreffen de kerntaak van het waterschap of hebben daar een 

rechtstreekse verbinding mee. Een onderzoek naar achtergronden en effecten zou 

kunnen bijdragen aan meer inzicht voor het algemeen bestuur.  

Bovendien kunnen de bevindingen van het onderzoek een bijdrage leveren aan nieuw 

beleid (beleidsnota handhaving of participatiebeleid) of gebruikt worden voor het 

vervolgproces (KRW).  

De financiële relevantie speelt met name een rol bij het onderwerp ‘toezicht en 

handhaving’ ten aanzien van de prioriteitsstelling binnen de beschikbare middelen.  

 

Twee onderwerpen hebben een relatie met de Omgevingswet. 

De Omgevingswet kan bij de onderwerpen ‘toezicht en handhaving’ en ‘participatie’ in de 

vraagstelling worden meegenomen.  

Met name bij het onderwerp participatie is het raakvlak groot, omdat het direct raakt aan 

de verplichting uit de Omgevingswet dat gemotiveerd moet worden wat met participatie 

tijdens het planvormingsproces is gedaan. 

 

Het onderzoek naar toezicht en handhaving kan bijdragen aan legitimiteit. 

Het risico bestaat dat de legitimiteit van het beleid wegvalt, indien er sprake is van een 

onjuiste prioriteitstelling bij toezicht- en handhavingstaken. 

Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid kan leiden tot inzichten die 

verwerkt kunnen worden in het nieuwe beleid. 

 

Bijlagen 

• Memo  

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

Uitkomst discussie  

 

 


