
 

 

Kennisnemen van 

De keuze van het college van d&h om in 2021 een doelmatigheidsonderzoek uit te 

voeren naar de regeling Watersparen. 

 

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 het onderwerp te agenderen 

voor een uit te voeren doelmatigheidsonderzoek in 2021. In de commissie van 14 juni 

zijn vijf mogelijke onderwerpen voorgesteld. Aan de hand van een peiling tijdens de 

commissie en enkele nagezonden motivaties heeft het college van d&h op 22 juni 2021 

gekozen voor het onderwerp regeling Watersparen. 

 

Beoogd effect 

Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek is voor het algemeen bestuur één van de 

instrumenten om zijn controlerende functie uit te voeren. 

 

Argumenten 

1.1 Het onderwerp is relevant. 

Rekening houdend met alle argumenten wordt gekozen voor het onderwerp regeling 

Watersparen. 

De regeling Watersparen is actueel en houdt nauw verband met de droogteproblematiek. 

Medio 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de hydrologische 

aspecten van de regeling Watersparen. Door het doelmatigheidsonderzoek te enten op 

dit onderzoek wordt een breed inzicht verkregen in de totale effectiviteit. Mogelijke 

onderzoeksrichting is het proces van totstandkoming van de regeling en de effectiviteit 

van de deelnamebereidheid.  
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Kanttekeningen 

1.1 Ook andere onderwerpen konden rekenen op bestuurlijk draagvlak. 

In de commissie van 14 juni kwamen ook de Kaderrichtlijn Water en samenwerking DAW 

naar voren als interessante onderwerpen. Deze onderwerpen worden meegenomen in de 

onderwerpkeuze voor 2022. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Vervolg 

• De vraagstelling van het onderzoek wordt uitgewerkt en afgestemd met een 

afvaardiging van het algemeen bestuur. Hierbij worden ook de aangereikte vragen uit 

de schriftelijk ingediende motivaties betrokken. 

• Start uitvoering onderzoek: najaar 2021 

 

Advies commissie 

Op voorstel van de voorzitter geeft iedere fractie een eerste en tweede voorkeur voor 

een onderwerp voor het doelmatigheidsonderzoek. Op basis van de fractieomvang 

(overzicht is beschikbaar) is de volgorde: als eerste watersparen en op een gedeelde 

tweede plaats KRW en DAW). 

 

Bijlagen 

n.v.t. 

 

 

 

 

 


