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 Beëindiging proces intensivering I&A samenwerking WDODelta en Waterschap Zuiderzeeland (DB 28 
januari 2020)  

Zoals u bekend is, hebben wij de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden onze al 
enkele jaren bestaande samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland op het terrein van 
servergebruik en werkplekbeheer uit te breiden naar andere onderdelen van het I&A-domein. In onze 
vergadering van 28 januari jl. hebben wij moeten vast stellen dat de tijd op dit moment niet rijp is voor 
het zetten van de volgende stap in het proces van intensivering van de samenwerking in het I&A-
domein tussen onze beide waterschappen. In deze informatiebrief lichten wij ons besluit toe.  
 
De samenwerking op het terrein van I&A is in 2017 gestart met gezamenlijk servergebruik en sinds 
2018 is uitbreiding met werkplekbeheer in voorbereiding. Deze samenwerking verloopt goed. Dat 
bracht in het najaar van 2018, na de verkenning van varianten met meerdere partijen, het gesprek op 
gang over de vraag of we deze samenwerking niet zouden kunnen uitbreiden naar andere onderdelen 
van het I&A-domein. Die kansen leken er in het voorjaar van 2019 inderdaad te zijn. Reden voor ons 
om eind juni/begin juli 2019 op basis van een uitgewerkt voorstel een voorgenomen besluit te nemen 
om samen één gezamenlijke I&A-organisatie te vormen en deze onder te brengen in een 
Centrumregeling. 
 
Verschillende ontwikkelingen binnen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta in de weken erna 
noopten evenwel tot een heroverweging van de aanvankelijk gekozen aanpak van het proces van 
intensivering van de samenwerking. Omdat verdergaande samenwerking in het I&A-domein vanwege 
de technologische ontwikkelingen, de noodzaak bestaande kwetsbaarheden op te lossen en de 
daarvoor noodzakelijke schaal en investeringen door ons als onontkoombaar werd gezien, is de 
maanden erna verkend of er andere vormen gevonden zouden kunnen worden om de beoogde 
intensivering van de samenwerking tussen onze beide waterschappen in te richten. Deze vormen 
zouden op draagvlak moeten kunnen rekenen en werkbaar moeten zijn.  
 
Verschillende varianten qua aanpak, tempo en vormgeving zijn uitgewerkt. Uit de indringende en 
openhartige gesprekken die wij hierover gevoerd hebben is gaandeweg duidelijk geworden dat de 
oplossing niet zit in een andere aanpak, tempo of vormgeving, maar dat de tijd gewoon niet rijp is voor 
intensivering van de samenwerking in het I&A domein tussen onze waterschappen. De noodzakelijke 
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randvoorwaarden daarvoor kunnen wij op dit moment samen niet invullen; de faseverschillen tussen 
beide waterschappen zijn te groot. Wij zijn er nu allebei het meest bij gebaat eerst intern de benodigde 
verbeterslagen te maken. Daar komt bij dat de stap naar intensivering van de samenwerking op basis 
van de reeds onderzochte varianten (zowel met betrekking tot Het Waterschapshuis en Waterkracht 
als exclusief tussen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta) mogelijk een diepgaandere 
uitwerking vraagt op een aantal aspecten om recht te kunnen doen aan de door de AV van 
Zuiderzeeland aangenomen motie van 27 november 2019.  
Wij hebben dan ook besloten het proces van intensivering van de samenwerking voor dit moment te 
beëindigen. 
 
Omdat nut en noodzaak van intensieve samenwerking door ons nog steeds wordt gezien, wordt de 
lopende samenwerking op het terrein van servergebruik en werkplekondersteuning intussen 
gecontinueerd en houden wij op collegiaal niveau de lijntjes naar elkaar goed open. Ook om het 
samenwerkingsproces weer gemakkelijk te kunnen oppakken zodra de tijd er wel rijp voor is. 
 
Onze besluit betekent niet dat we over kunnen gaan tot de orde van de dag. Integendeel; we zullen nu 
zelf aan de slag moeten met de noodzakelijke verbeterslagen in het I&A-domein in onze eigen 
organisatie. Dat vergt extra inspanningen en vraagt om extra middelen. De komende maanden zullen 
wij hierover ieder afzonderlijk in eigen bestuurlijk verband een besluit nemen. 
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