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Motie: Wij laten onze organ¡satie niet

stikken in 't stikstof

Vergadering Algemeen Bestuur 19 november 2019,
Agendapunt: 3A Bestuursrapportag e 2019-2, Begroting 2020 en Meerjarenraming 20212023.

Constaterende dat:

.

.
.

het stilleggen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de
normering van PFAS-stoffen tot vertraging en uitstel van tal van projecten
heeft geleid;
de effecten hiervan tot veel onduidelijkheden leiden;
ons waterschap nu al op een goede manier extra werk verzet en nog moet
verzetten om projecten in goede banen te leiden;

Ovenruegende dat:

.
.

o
o
.
o

een snelle en eenvoudige oplossing voor werkzaamheden in diverse projecten
(bijvoorbeeld: RWZI Echten en de biogasketel in Zwolle) er niet lijkt te zijn;
er in het geval van bijvoorbeeld RWZI Echten er een behoorlijke kostenpost
van meer dan € 200.000 per maand ontstaat, voor elke maand dat het project
later wordt opgeleverd;
vertraging van projecten het halen van doelstellingen frustreert;
vertraging van projecten tot extra kosten leidt die onontkoombaar moeten
worden doorbelast in de waterschapstarieven;
er creativiteit, lef en daadkracht nodig is om zoveel mogelijk van onze plannen
welte realiseren;
dat de organisatie van het waterschap goed in staat is om met meer ruimte en
steun van het algemeen bestuur tot oplossingen te komen;

Verzoekt:

.
.
.

de organisatie creatief te zijn, lef en daadkracht te tonen bij de uitdagingen die
er nu liggen;
het Dagelijks Bestuur en de organisatie om het Algemeen Bestuur te
betrekken bij het nemen van eventuele (ook bestuurlijke en juridische) risico's
en/of onconventionele ideeën/oplossingen
alle partijen in het Algemeen Bestuur om haar eigen (politieke)
vertegenwoordigers of belangengroeperingen op landelijk en Europees
niveau, te informeren over de knelpunten en gevolgen waar wij als waterschap
tegenaan lopen en waartoe dit leidt.
;

En gaat over tot de orde van de dag

De lndieners,
\A/D, Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel, Bedrijven, CDA,
Ongebouwd
Zwolle, 19 november 2019

