
Algemene beschouwing AWP Zuid.

1. De begroting
We hebben met instemming kennis genomen van de verschillende documenten 

rondom de begroting en de meerjarenplanning. Ons beeld is dat het er solide uitziet en 

dat dit een goede basis vormt om het werk van het waterschap in de toekomst goed uit 

te  kunnen voeren.

2. De fusie.        

De AWP-Zuid  stond twee jaar geleden kritisch t.a.v. de fusie en constateert nu dat deze 

kritische houding iets minder nodig is. We zien dat de fusie haar vruchten afwerpt voor 

de kerntaken en de medewerkers.

3. Oninbare vorderingen 
We hebben gezien in de bestuur rapportage (blz. 17) dat er sprake is van een aantal 

oninbare vorderingen ter grootte van € 615.000.
We zouden graag meer willen weten welke redenen er bestaan om deze vorderingen 

niet te kunnen innen.
Tevens de vraag of deze oninbare vorderingen verband houden met het 

kwijtscheldingsbeleid.

4. Het programma Maatschappij en Organisatie.
Het programma Maatschappij en Organisatie is het programma waarin de missie, visie 

en strategische keuzes van WDODelta zichtbaar worden. Het is een belangrijk 

programma omdat daarin ook wordt gezocht naar de verbinding van het werk van het 

waterschap met de omgeving. Die omgeving bestaat uit de burgers, boeren en 

bedrijven, maar ook een aantal strategische en institutionele partners.
In paragraaf 5.2.2. wordt vermeld wanneer WDODelta  in 2018 tevreden is.
Wij steunen de vier genoemde resultaten maar vinden dit te weinig ambitieus. 
Het waterschap is als institutie weinig zichtbaar voor de burgers. De legitimering van 

het werk vraagt veel aandacht. Vooral wanneer er weer nieuwe verkiezingen aan 

komen zoals nu in 2019.
Daarnaast zien we dat er in  de regio Zwolle veel initiatieven worden ondernomen door 

stedelijke partners om nieuwe kennis te ontwikkelen en om bestaande kennis slimmer 

te delen. 
Eén daarvan was de vestiging van het Global Center of Excellence of Climate Adaptation 

(GCECA) in Zwolle. Dat ging helaas niet naar Zwolle.  AWP-Zuid wil deze ambitie voor 

het waterschap op een eigen manier invullen.
Bovendien worden in 2018 de nieuwe gemeentelijke verkiezingen gehouden en wordt 

het klimaat en de klimaatdoelstellingen tot belangrijke thema’s voor gemeentelijk 

beleid gemaakt door verschillende politieke partijen.
De ambities van het waterschap ten aanzien van het bewust uitwerken van de 

klimaatdoelstellingen vinden wij te laag. Het is nodig dat er een actief beleid wordt 

gevoerd waarbij de nieuwe ICT-vormen en de nieuwe media de dragers worden om dit 

actieve beleid te implementeren.

Het AWP Zuid stelt daarom voor om aan de opgenomen ambities op blz. 46 van paragraaf 

5.2.2. de volgende drie ambities toe te voegen:



a. De beschikbare kennis en audiovisuele data van het waterschap wordt toegankelijk 

en leerbaar gemaakt voor de individuele burger van 6 tot 90 jaar of ouder conform 

het principe van een leven lang leren.
b. Het waterschap ontwikkelt zelf bijdragen en levert een eigen inbreng in nieuwe 

regionale initiatieven, zoals de Climate Campus in Zwolle en de Enexis Campus .
c. Het waterschap richt een digitale adviesfunctie in voor individuele burgers en 

wijken kunnen een beroep doen om hen kosteloos van advies te dienen om 

bijvoorbeeld eigen plannen omtrent waterbeheer en het opslaan van warmte in 

warmteopslag onder de grond in het grondwater, te ontwerpen en uit te voeren.

5. Wat is hiervoor nodig?
We stellen het volgende voor:
1. Breng alle onderwijsactiviteiten die nu worden uitgevoerd onder in één bestuurlijke 

eenheid en noem deze eenheid de waterschap academie
2. Breng bestaande relevant audiovisueel materiaal over de kerntaken van het 

waterschap zodanig in beeld en in een zodanige didactische omgeving , dat burgers 

van 6 tot 90 jaar en ouder individuele leertrajecten kunnen gaan volgen. Deze 

nieuwe digitale leeromgeving wordt gepresenteerd op de homepage van WDOD en 

zorgt voor een betere legitimering van het waterschap bij de jongere generaties.
3. Wordt leidend op het gebied van water in de Climate Campus en de Enexis Campus 

in Zwolle, door samen met andere “ water-actoren”  zoals Vitens en Aqualysis,  

input te produceren ( leveren en brengen i.p.v halen) en te delen met andere 

partners in deze nieuwe bronnen van klimaatkennis en klimaat technologie.
4. Richt een digitaal advies centrum in voor individuele burgers en voor burgers in 

wijken dat nieuwe initiatieven van deze omgevingspartners ondersteunt en helpt   

uit te voeren tot concrete resultaten.

6. Financiële vertaling.
Dit levert de volgende amendementen op voor de begroting:
1. Reserveer voor 2018 € 30.000 voor de 30 initiatieven die staan genoemd in 3.2..4 

onder Klimaat Actief. ( blz. 30)
2. Reserveer een halve fte in 2018 voor het digitaliseren van het bestaande 

audiovisueel materiaal in een slim didactisch digitaal hoogwaardig systeem
3. Reserveer een halve fte in 2018 voor het produceren en actief inbrengen en delen 

van waterexpertise binnen nieuwe kennis centra in deze regio welke zijn gericht op 

het implementeren van de landelijke klimaat doelstellingen.
4. Train medewerkers binnen WDOD om hun kennis en ervaringen actief en 

ondernemend beschikbaar te stellen in de rol van adviseur  voor individuele 

burgers en voor wijkinitiatieven uit het verzorgingsgebied van WDODelta en 

faciliteer hen daarvoor in tijd.                    
5. Reserveer 30.000 euro éénmalig voor 2018 uit de egalisatiereserve als ook de 

kosten van 2x 0.5 fte 

Wij dienen een amendement in over bovengenoemde punten.

7. Ten slotte
We zijn ervan overtuigd dat WDODelta een voortrekkersrol kan gaan spelen in de 

nieuwe fase van energietransitie en klimaatbeheersing, zonder dat het haar oude 

doelstellingen minder aandacht geeft. Die kerndoelstellingen blijven absoluut recht 



overeind staan maar de nieuwe ontwikkelingen vragen om een uitbreiding en 

intensivering van deze  ambities. Een mooie uitdaging voor ons allen.



Amendement (artikel 19 Reglement van Orde)

Het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen op 28 november 2017

Agendapunt: Begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021

Voorstel: Bestuur rapportage 2017-2,  Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Overwegende,

dat de ambities die staan vermeld in paragraaf 5.2.2. op blz. 46 te laag zijn en dienen te worden 

aangevuld met de volgende drie volgende nieuwe ambities: 

 De beschikbare kennis en audiovisuele data van het schap toegankelijk en 

leerbaar maken voor de individuele burger van 6 tot 90 jaar of ouder 

conform het principe van een leven lang leren.
 Het waterschap zelf bijdragen gaat ontwikkelen en inbrengen in nieuwe 

stedelijke initiatieven, zoals de Climate Campus in Zwolle en de Enexis 

Campus in Zwolle.
 Het waterschap een digitale adviesfunctie gaat krijgen waarop individuele 

burgers en wijken een beroep kunnen doen om hen kosteloos van advies 

te dienen om eigen plannen omtrent waterbeheer en het opslaan van 

warmte in warmteopslag onder de grond in het grondwater, te 

ontwerpen en uit te voeren.

Besluit: 

Om de drie hierboven vermelde ambities toe te voegen aan de ambities die nu in de tekst staan.

De begroting als volgt te wijzigen:

1. Onder het hoofdstuk Klimaat Actief 3.2.2. wordt er in 2018 voor elk van de dertig nieuwe 

initiatieven voor 2018 € 1.000 beschikbaar gesteld. In totaal ongeveer € 30.000.
2. 0.5 fte aanstellen in 2018 voor het ontsluiten en toegankelijk maken van het eigen 

audiovisueel materiaal op basis van een degelijke didactische ICT-architectuur die 

ontwikkelingsgericht is. 
3. 0.5 fte aanstellen in 2018 voor het produceren en leveren van waterkennis aan strategische 

partners in nieuwe regionale kenniscentra zoals de Climate campus en de Enexis campus.
4. Reserveer € 200.000 eenmalig voor 2018 uit het fonds voor het Global Center of Excellence 

of Climate Adoptation als dekking voor de hierboven drie genoemde extra uitgaven voor 

2018.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Zwolle, 28 november 2017

Fractie Algemene Waterschapspartij Zuid


