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Onderwerp onderwerp doelmatigheidsonderzoek 2022 

 

Voorkeur uit te spreken voor   

• De commissie advies te vragen over de keuze van één van onderstaande 

onderwerpen als doelmatigheidsonderzoek voor 2022: 

1. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

2. Beleid circulaire economie/energietransitie 

 

Inleiding 

Het college van d&h voert elk jaar een doeltreffendheids- of doelmatigheidsonderzoek 

uit om invulling te geven aan artikel 109a van de Waterschapswet. De keuze voor het 

onderwerp maakt het college van d&h na advies van de commissie.  

 

In de commissie van 14 juni 2021 is een aantal onderwerpen gepresenteerd waarbij de 

regeling Watersparen, de Kaderrichtlijn Water en samenwerking DAW door de 

commissie werden aangemerkt als meest interessante onderwerpen. In 2021 is gestart 

met het onderzoek naar de regeling Watersparen. Overwogen is een onderwerp op het 

gebied van waterveiligheid. Deze is niet toegevoegd, omdat vanuit het HWBP al 

doelmatigheidstrajecten lopen op o.a. het gebied van projectaanpak, duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit. 

 

Mogelijke onderwerpen 

1. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

In 2013 hebben LTO Nederland en de Unie van Waterschappen afgesproken om de 

emissies vanuit open teelten en de veehouderij te verlagen: het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer. Vanuit het perspectief van ‘samenwerking op klimaat en water als 

leidend principe’ kan de doelmatigheid/doeltreffendheid onderzocht worden van het 

DAW in onze regio. Invalshoeken kunnen zijn de rolneming en positie van het 

waterschap en het doel waarmee we de samenwerking zijn aangegaan. De  
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uitkomsten van het onderzoek kunnen als input dienen voor de uitvoering van het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat in 2023 start. 

 

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 doeltreffend en doelmatig? Invalshoeken 

kunnen zijn de voortgang van de doelen uit de beleidskaders, de aansluiting bij 

externe ontwikkelingen/samenwerkingen en de verbinding met reguliere 

bedrijfsprocessen. 

 

Vervolg 

• 16 mei 2022: ter kennisname voorleggen aan algemeen bestuur  

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

uitgewerkt in een auditaanpak en afgestemd met een afvaardiging van het 

algemeen bestuur. 

• Uitvoering onderzoek: beoogd start medio 2022 

 

Bijlagen 

- 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 
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