BIJLAGE 1: RELEVANTE BESTUURSBESLUITEN I.H.K.V. WATERSCHAPSZORG

AB BESLUITEN
1. AB 31 oktober 2017
De hydrologische criteria worden vastgesteld (variant 6), waarmee het beleid voor de WSZ
van WDODelta is geharmoniseerd. Voordelen van deze keuze uit verschillende varianten zijn:
 een doelmatig watersysteem door een optimale combinatie van A- en B-watergangen
waarbij het serviceniveau niet terugloopt ten opzichte van de situatie in de
afzonderlijke fusie-waterschappen;
 er is per saldo geen toename van de structurele beheerkosten;
 slechts een relatief beperkte wijziging ten opzichte van de situatie in de voormalige
waterschappen voor wat betreft de indeling in A- en B-watergangen en al dan niet
schouwen;
 ten opzichte van de overige varianten meer regie voor het waterschap in het
watersysteem, wat van belang is om te anticiperen op klimaatverandering en het geeft
meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op maatregelen voor de waterkwaliteit
en recreatief medegebruik.
2. AB 10 juli 2018
Het algemeen bestuur neemt kennis van de aanpak op hoofdlijnen voor de implementatie van
WSZ:
 De implementatie vindt plaats gedurende een aantal jaren, waarbij het beheergebied
wordt ingedeeld in deelgebieden, die achtereenvolgens worden opgepakt;
 Er vindt bij de implementatie een ontwikkelingsgerichte benadering plaats; de
opgedane ervaringen en leerpunten in een deelgebied worden meegenomen in de
volgende deelgebieden;
 Er zal veel aandacht zijn voor communicatie, de ontwikkeling van draagvlak en
persoonlijk contact.
3. AB 16 oktober 2018
Het algemeen bestuur heeft een kredietruimte van euro 15,7 mln. in de meerjarenbegroting
opgenomen (14,7 in de kapitaalbegroting en 1,0 mln. In de exploitatiebegroting) als
reservering voor de implementatie van Waterschapszorg en heeft het DB gemandateerd om
een plan van aanpak op te stellen en uit de reservering kredieten beschikbaar te stellen voor
de implementatie van WSZ.
4. AB 27 november 2018
Het algemeen bestuur heeft de keuze voor variant 6 van oktober 2017 herbevestigd en
besloten de controlerende rol van het algemeen bestuur tijdens de implementatie van WSZ
als volgt te faciliteren:
 Na de implementatie van WSZ in minimaal één deelgebied wordt u een evaluatie
voorgelegd, inclusief financieel deel. Met deze evaluatie is inhoudelijke en financiële
bijsturing door het algemeen bestuur op het programma mogelijk.
 Elk half jaar wordt via de bestuur rapportage gerapporteerd over de voortgang van het
programma.
 Gedurende de implementatie wordt het algemeen bestuur jaarlijks bijgepraat over de
voortgang van het programma; bijv. via een werkbezoek of in een Deltabijeenkomst.
5. Deltabijeenkomst 19 mei 2020
Het algemeen bestuur is in een digitale bijeenkomst geïnformeerd over de aanpak van, de
stand van zaken in en een vooruitblik op het programma Waterschapszorg.
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DB BESLUITEN
1. DB 12 maart 2019
Vaststelling van het Plan van Aanpak Waterschapszorg en vrijgave van 1,6 mln. het
beschikbaar gestelde krediet. In het PvA is o.a. opgenomen:
 Einddatum: 1 april 2023.
 Dakpansgewijze aanpak in 25 deelgebieden.
 Gefaseerde aanpak per deelgebied.
 Voordat een deelgebied wordt geïnformeerd over WSZ, wordt eerst het uitgangsmateriaal
verbeterd door een praktische toets toe te passen.
 Bestuurlijke evaluatie van de aanpak WSZ na uitvoering in 1 of meer deelgebieden (medio
2020).
 De vertaling van de uitspraak van het AB ‘1 x in het gebeid’, namelijk door een aantal
andere opgaven en thema’s van WDODelta (waaronder kleine waterhuishoudkundige
knelpunten) mee te nemen in WSZ.
2. DB 28 januari 2020
Het daartoe gemandateerde DB besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door
voor de realisatieopdrachten in het programma Waterschapszorg (per deelgebied) een
meervoudig onderhandse aanbesteding te houden. Op die manier kan doelmatig, pragmatisch en
flexibel gewerkt worden. Dit zorgt voor draagvlak in de omgeving en bij lokale aannemers.
3. DB 10 december 2019, 24 maart 2020 en 24 augustus 2020
Vaststelling van de leggerwijzigingen voor respectievelijk Smilde, Dwingeloo en Westerbork en
Mantinge, ruinen en Koekange.
4. DB 6 april 2020
Om niet verantwoordelijk te blijven voor beheer en onderhoud en/of de gevolgen van
eigenaarschap bij statuswijzigingen van watergangen waar het waterschap eigenaar is van
watergang en/of aanliggend onderhoudspad, is geprobeerd het eigendom actief te verkopen. Het
blijkt dat bij meer dan 90% van de aanliggende eigenaren geen belangstelling is voor aankoop
van de grond, waarbij de relatief hoge bijkomende kosten koper (notaris- en kadasterkosten) de
belangrijkste reden blijkt te zijn. Het DB heeft besloten de aankoop aantrekkelijker te maken door
bijkomende kosten voor rekening van WDODelta te nemen. Binnen het programma
Waterschapszorg kunnen de financiële gevolgen worden gedekt uit de risicovoorziening. Het punt,
om de aanliggende eigenaar de eerste keus tot koop te geven, is meegenomen in de actualisatie
van de nota grondbeleid.
In vervolg op de aanpak om ook bruikleenovereenkomsten af te sluiten per deelgebied waar WSZ
actief is, is gebleken dat ca. 60% van de aangeschreven grondgebruikers niet reageert op de
oproep om een bruikleenovereenkomst te sluiten. Volgens het geldende beleid moet dan
gehandhaafd worden. Dit is duur, omslachtig en complex. Het DB heeft daarom besloten
zogenaamd “slim te handhaven”. Dit betekent dat de eigendommen van WDODelta worden
opgegeven aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), zodat gebruikers deze grond
niet kunnen opgeven voor hun mestboekhouding. Dit eigendom wordt vrijgeven wanneer een
bruikleenovereenkomst is afgesloten.
5. DB 19 mei 2020
Het DB stelt een volgend krediet van € 5,9 mln. beschikbaar voor de implementatie van WSZ van
het gereserveerde bedrag uit de meerjarenbegroting, zodat tot medio 2021 de implementatie van
Waterschapszorg kan worden voortgezet, mits het AB in september 2020 instemt met de
hoofdlijnen uit de evaluatie en de huidige aanpak voortzet.
Het mee koppelen van zogenaamde kleine waterhuishoudkundige knelpunten (kwk’s) binnen WSZ
is een groot succes. Dit betreft zowel door het waterschap als de omgeving onderkende

Pagina

3 van 3

knelpunten in het watersysteem. Het DB verruimt het aandeel van zogenaamde kleine
waterhuishoudkundige knelpunten (kwk’s) binnen WSZ, zoals beschreven in het PvA, onder een
aantal voorwaarden, waaronder:
 De kosten hiervoor passen binnen de raming van WSZ van in totaal maximaal €14,7 mln.
 De werkzaamheden die het oplossen van kwk’s vragen en die WSZ meeneemt in zijn scope
zijn gelijksoortig aan de uit te voeren inrichtingswerken van WSZ.
 Het oplossen van kwk’s levert geen vertraging of andere risico’s op voor WSZ.
De argumentatie hiervoor is dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wens van het bestuur
om zoveel als mogelijk ‘1 x in het gebied’ te zijn. Het meenemen van kwk’s zorgt voor meer
draagvlak voor de WSZ-maatregelen. De kwk’s worden zodoende sneller opgelost, wat eerder
leidt tot een robuust watersysteem. Het in samenhang met WSZ oplossen van kwk’s is efficiënt en
bespaart kosten, vanwege ‘werk met werk maken’. De inventarisatie van de knelpunten sluit
bovendien goed aan bij de intensieve omgevingsaanpak van WSZ.

