BDI14 juni 2021

Aan commissie 14 juni 2021

ADVIESNOTA
Datum

25 mei 2021

Portefeuillehouder

B.J. van Vreeswijk

Documentnr.

1538692/1538701

Programma

Bestuur en belasting

Afdeling

BDI

Projectnummer
Bijlage(n)

-

Onderwerp

onderwerp doelmatigheid 2021

Voorstel
Het college van d&h te adviseren over de keuze van één van onderstaande onderwerpen
als doelmatigheidsonderzoek voor 2021:
a. Regeling Watersparen
b. Beleid circulaire economie/energietransitie
c.

Samenwerking DAW

d. Samenwerking klimaatmanifest Vallei en Eem

e. Kaderrichtlijn Water
Inleiding
Het college van d&h voert elk jaar een doeltreffendheids- of doelmatigheidsonderzoek uit
om invulling te geven aan artikel 109a van de Waterschapswet.
Op 10 mei 2021 is in het algemeen bestuur afgesproken om zo mogelijk op 5 juli
onderwerpen aan te dragen voor een uit te voeren doelmatigheidsonderzoek in 2021.
In deze adviesnota wordt een aantal mogelijke onderwerpen gepresenteerd met een
korte toelichting/vraagstelling.
Beoogd effect
Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek is voor het algemeen bestuur één van de
instrumenten om zijn controlerende functie uit te voeren.
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Mogelijke onderwerpen
1. Regeling Watersparen
Medio 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de
hydrologische aspecten van de regeling Watersparen. Dit onderzoek zou verbreed
kunnen worden naar de effectiviteit van de deelnamebereidheid. Wie nemen deel,
wordt de doelgroep bereikt, wat is de deelname gerelateerd aan de populatie etc.?
2. Beleid circulaire economie/energietransitie
De huidige beleidskaders zijn vastgesteld in 2018. De effecten van dit beleid zijn niet
altijd in geld uit te drukken, maar betreffen ook meer maatschappelijke waarden.
In hoeverre is het huidige beleid doelmatig?
3. Samenwerking DAW
Vanuit het perspectief van ‘samenwerking op klimaat en water als leidend principe’
kan de doelmatigheid/doeltreffendheid onderzocht worden van het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer in onze regio.
4. Samenwerking klimaatmanifest Vallei en Eem
Vanuit het perspectief van ‘samenwerking op klimaat en water als leidend principe’
kan de doelmatigheid/doeltreffendheid onderzocht worden van de uitvoering van het
Klimaatmanifest Vallei en Eem.
5. Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het Europese
oppervlaktewater (en grondwater) op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren.
Wat is het effect van het (ecologisch) maaionderhoud op het doelbereik van de KRW?
Financiën
n.v.t.
Vervolg
•

5 juli 2021: aan algemeen bestuur voorleggen ter advisering

•

Na de keuze van het onderwerp wordt de vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt
en afgestemd met een afvaardiging van het algemeen bestuur.

•

Uitvoering onderzoek: beoogd start najaar 2021

Bijlagen
n.v.t.
Ondertekening
Dijkgraaf en heemraden.
Advies

