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 Onderwerp Audit DAW 

 

 

Voorstel 

1. Kennisnemen van het eindrapport audit DAW, uitgevoerd in het kader van het 

doelmatigheidsonderzoek cf. artikel 109a Waterschapswet; 

2. Te adviseren over de bestuurlijke reactie op de eindrapportage. 

 

Inleiding 

Op 26 april 2022 stemde het college van d&h, na advies van de commissie, in met het 

uitvoeren van een doelmatigheidsonderzoek cf. artikel 109a van de Waterschapswet. Het 

onderzoek richtte zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Deltaplan Agrarisch 

Water (hierna: DAW). Het onderzoek is uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in de 

periode oktober 2022 tot en met januari 2023. Op 25 januari 2023 hebben wij het 

eindrapport ontvangen. 

 

Beoogd effect 

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

instrumenten om zijn controlerende functie uit te voeren. 

 

Argumenten 

1.1 Met de uitvoering van dit onderzoek voldoet het college van d&h aan artikel 109a van 

de Waterschapswet. 

Conform afspraak met het algemeen bestuur voert het college van d&h jaarlijks een 

onderzoek uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid van het waterschap. 

Het college van d&h stelt het onderwerp van onderzoek vast na advies van de commissie. 

In 2022 is gekozen voor het onderwerp ‘DAW’. Bijlage 1 bevat het eindrapport van het 

onderzoek. 
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1.2 Een bestuurlijke klankbordgroep was betrokken bij het onderzoek.  

Bij de start van dit onderzoek is een klankbordgroep van het algemeen bestuur  

geformeerd. Deze klankbordgroep is twee keer bij het onderzoek betrokken. In november 

2022 is met de klankbordgroep gesproken over de opzet en de vraagstelling van het 

onderzoek en in januari 2023 zijn de bevindingen op hoofdlijnen gepresenteerd aan de 

klankbordgroep.  

 

2.1 We zien mogelijkheden voor verbetering. 

Het rapport geeft inzicht in het proces en de resultaten van het DAW in ons beheergebied. 

De conclusie is duidelijk: het DAW in het beheergebied van ons waterschap is onvoldoende 

geïmplementeerd. Positief is de verbeterde samenwerking met partners in het gebied, 

hetgeen door alle partijen wordt onderschreven. In de bestuurlijke reactie (zie bijlage 2) 

geeft het college van d&h een reactie op het eindrapport en inzicht in de vervolgstappen.  

 

Kanttekeningen 

- 

 

Financiën 

- 

 

Vervolg 

De commissie d.d. 13 februari 2023 wordt uitgenodigd te reageren op de concept 

bestuurlijke reactie, waarna het college van d&h terugkoppelt aan het algemeen bestuur in 

de vorm van een definitieve bestuurlijke reactie. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

artikel 109a lid 2 van de Waterschapswet. 

 

Bijlagen 

1. Eindrapport DAW 

2. Bestuurlijke reactie 

 

Ondertekening 

 

Dijkgraaf en heemraden 
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