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Plan van aanpak 
Commissie Fusiemonitor waterschap Drents Overijsselse Delta 

In dit plan van aanpak gaan we achtereenvolgens nader in op de volgende onderwerpen: 

1. achtergrond en opdracht

2. analysekader

3. voorstel aanpak en planning

4. rolverdeling en samenwerking

1. Achtergrond en opdracht

Achtergrond 

In 2016 is het waterschap Drents Overijsselse Delta van start gegaan als fusiewaterschap vanuit de 

waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden. In 2017 zijn de eerste resultaten van de fusie in 

beeld gebracht voor het algemeen bestuur via een monitor (fusie)doelen WDODelta. In 2018 wil het 

algemeen bestuur de monitoring van de (fusie)resultaten voorzetten en afronden, waarbij het accent 

vooral ligt op de ‘blik van buiten naar binnen’. 

Een goed uitgevoerde monitor is geen verplicht nummer, maar maatwerk en een bron van 

inspiratie voor vernieuwing. De uitkomsten van de fusiemonitor geven het waterschap handvatten 

om verder te ontwikkelen. Terugkijken om te leren voor de toekomst.  

Commissie 

Voor de terugblik op de resultaten van de fusie, maar vooral om aanbevelingen te doen voor de toekomst 

van het waterschap heeft het algemeen bestuur van WDODelta besloten om een externe commissie in 

te stellen. Deze commissie bestaat uit zes leden die afkomstig zijn van buiten het algemeen bestuur of 

organisatie van het waterschap: 

• De heer Roger de Groot, voorzitter

• Mevrouw Betty Poutsma

• Mevrouw Brenda Vrieling

• De heer Rob Oostermeijer

• De heer Koos Flinkert

• De heer Johan Osinga

De commissie werkt op basis van de vraag van het algemeen bestuur, maar heeft een 

onafhankelijke positie. Op 19 juni presenteert de commissie dit plan van aanpak tijdens een 

themabijeenkomst. De commissie heeft de ambitie om 1 oktober 2018 de concept-rapportage afgerond 

te hebben om vervolgens hierover in gesprek te gaan met het dagelijks en algemeen bestuur van het 

waterschap. Daarnaast biedt de commissie aan om gedurende de fusiemonitor, op verzoek van het 

algemeen bestuur, een toelichting te geven op de stand van zaken.  

Opdracht voor de commissie 

De commissie heeft als opdracht om van buiten naar binnen, vanuit haar externe bril, de 

fusiedoelen te monitoren.  

Fusiedoelen 

• Herkenbare positie in de omgeving: duidelijke interactie met de omgeving en

vertegenwoordiging in het gebied.

• Krachtig bestuur: sterke bestuurlijke positie regionaal en landelijk, proactief, participatief,

zichtbare ambassadeursrol in het werkgebied, weten wat er speelt en in staat belangen van

anderen te verbinden met belangen van het waterschap.

• Goed geëquipeerde organisatie voor de uitvoering: vergroten uitvoeringskracht, beter uitvoering

geven aan inhoudelijke wateropgaven, kennisdelen, vermindering personele kwetsbaarheid
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• Goed werkgeverschap: meer mogelijkheden tot ontwikkeling, specialisatie en doorgroei, imago 

als werkgever. 

• Voldoende financiële draagkracht: kostenbesparing bij fusie (huisvesting, personeel, bestuur, 

goederen & diensten), gematigde tariefontwikkeling en sterkere vermogenspositie. 

 

Ondersteuning commissie 
De commissie wordt ondersteund door Herman Grootelaar en Melvin Smit van Lysias Advies B.V. uit 
Amersfoort. Zij ondersteunen de commissie bij het opstellen van haar plan van aanpak en organiseren 
en begeleiden de uitvoering van het plan, de verslaglegging van de gesprekken, en het opstellen van 
eindrapportage.  

 

2. Analysekader  

 

Nadere ordening aandachtsgebieden  

Op basis van de reflectie op de opdracht stelt de commissie voor dat van buiten naar binnen 

geredeneerd de doelen ‘herkenbare positie’ en ‘krachtig bestuur’ een zwaarder accent krijgen. 

En dat het doel ‘goed geëquipeerde organisatie’ vooral moet worden gemonitord aan de hand 

van (de perceptie van) het externe presteren van de organisatie  (wat merken de stakeholders er 

van?). 

 

De commissie ordent de aandachtsgebieden en onderzoeksvragen als volgt:  

 

Fusiemonitor waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

1. Algemeen 

 Onderzoeksvragen 

 a. Hoe ervaren stakeholders het gefuseerde waterschap? 

b. Welke verschillen ervaren de stakeholders ten opzichte van de tijd van de waterschappen Groot 

Salland en Reest & Wieden? 

c. Ligt WDODelta op koers voor het waterschap 2025? 

 

2. Herkenbare positie in de omgeving 

 Onderzoeksvragen 

 a. Ervaren de stakeholders WDODelta als omgevingsbewust? 

b. Ervaren de stakeholders WDODelta als samenwerkingsgericht? 

c. Is WDODelta zichtbaar en aanwezig in de omgeving? 

d. Hoe ervaren stakeholders WDODelta in de interactie?  

e. Is het voor de stakeholders helder in welke rollen WDODelta kan acteren? 

f. Spreekt WDODelta met één mond naar buiten? 

 

3. Krachtig bestuur 

 Onderzoeksvragen 

 a. Hoe ervaren stakeholders de (bestuurlijke) positie en het bestuurlijk acteren van WDODelta? Zowel 

landelijk als regionaal? 

b. Handelt het bestuur proactief? 

c. Is het bestuur op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen? 

d. Is het bestuur in staat de belangen van anderen te verbinden met de belangen van het 

waterschap? 

 

4. Goed geëquipeerde organisatie voor de uitvoering 

 Onderzoeksvragen 

 a. Is WDODelta volgens de stakeholders voldoende in staat om uitvoering te geven aan 

inhoudelijke wateropgaven? 

b. Ervaren de stakeholders de medewerkers als (vak)bekwaam? 

c. Hoe ervaren stakeholders de benaderbaarheid van medewerkers van WDODelta? 

d. Op welke wijze deelt WDODelta kennis en ervaring?  
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Fusiemonitor waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

5. Goed werkgeverschap 

 Onderzoeksvragen 

 a. Worden de medewerkers in ogen van de stakeholders in staat gesteld om hun werk adequaat 

uit te voeren? 

b. Hoe ervaren de opdrachtnemers (aannemers en andere co-makers) de wijze waarop WDODelta 

het opdrachtgeverschap invult? 

c. Is de cultuur die WDODelta nastreeft helder? 

d. Verbinden medewerkers zich aan de nieuwe cultuur? 

e. In hoeverre ervaren de stakeholders nog cultuurverschillen (GS vs. R&W)?  

 

6. Voldoende financiële draagkracht 

 Onderzoeksvragen 

 a. Levert WDODelta waar voor zijn geld? Is men tevreden over de kwaliteit van het geleverde in 

verhouding tot de prijs? 

b. Wat is de perceptie van de stakeholders van het efficiënt en kostenbewust werken van het waterschap? 

 

 

Aandachtspunten bij analysekader  

Het analysekader is geen checklist. De fusiemonitor raakt de kern van het waterschap. Het gaat 

niet om het afvinken van een vragenlijst, maar om het verdiepende gesprek met de stakeholders. 

De commissie heeft hierbij oog voor wat er impliciet gezegd wordt en de eventuele gevoeligheden 

die hier in zitten. Het is belangrijk dat de stakeholders vooral vrij kunnen spreken en in kunnen 

brengen wat zij willen inbrengen. Het is aan de commissieleden en de ondersteuners (Lysias) om 

te zorgen dat alle relevante vragen aan de orde komen. 
 
De externe partners worden onder andere bevraagd op de verschillen die zij ervaren in de situatie 
voor de fusie en na de fusie. Het is hierbij van belang om aandacht te schenken aan (regionale) 
spreiding door zowel gesprekspartners en projecten te kiezen uit voormalig waterschap Groot 
Salland als uit voormalig waterschap Reest & Wieden. In beide gebieden kunnen de percepties 
over de fusie verschillend zijn, ook in relatie tot de verwachtingen die men vooraf had. Ook 
verschillen per gesprek de accenten die gelegd worden. Als laatste hecht de commissie waarde 
aan de deelname van ingezetenen, die het waterschap en de projecten dagelijks ervaren. Dit 
krijgt een plek in de groepsgesprekken.  
 

Afbakening en scope van de fusiemonitor 
Deze fusiemonitor richt zich op de externe stakeholders en is geen herhaling van de fusiemonitor 
uit 2017. Het doel ‘goed geëquipeerde organisatie’ wordt gemonitord aan de hand van (de 
perceptie van) het externe presteren van de organisatie.  De doelen ‘goed werkgeverschap’ en 
‘voldoende financiële draagkracht’ komen eveneens vanuit een extern perspectief aan de orde.  
 

3. Voorstel aanpak en planning 

 

Hoofdlijn  

Het doen van deze fusiemonitor is een interventie naar omgeving en stakeholders, waarmee het 

waterschap ook de nodige goodwill kweekt. Een inspirerende en creatieve aanpak, met een 

actieve rol van de verschillende commissieleden daarin, zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk wordt 

geoogst. We organiseren daarom twee gespreksrondes. In de eerste fase houden de 

commissieleden in duo’s diepte-interviews met belanghebbenden. In een tweede ronde 

organiseren we groepsgesprekken aan de hand van concrete opgaven. We nodigen daarbij 

belanghebbenden uit die direct bij de uitvoering van die opgaven betrokken zijn. Daarmee wordt 

gewerkt aan zowel een breder bereik als aan meer diepgang doordat ook interactie tussen de 

belanghebbenden ontstaat. Bovendien kunnen verschillende belanghebbenden verschillende 

perspectieven inbrengen. De groepsgesprekken per opgave worden, bij voorkeur op een bij de 

opgave passende locatie in het gebied georganiseerd. 
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Fasering 

Gezien de beperkte doorlooptijd en capaciteit (uren van commissieleden en ondersteuning) die 

beschikbaar is voor deze fusiemonitor, organiseert de commissie een strak uitgelijnd proces 

waarbij de commissie over de volle breedte van de betrokken actoren, op basis van een 

evenwichtige selectie van gesprekspartners, gesprekken voeren om een goed beeld te krijgen. 

 

De commissie brengt in de aanpak de volgende fasering aan:  

1. Eerste ronde: documentanalyse en diepte-interviews in duo’s (voor het zomerreces) 

2. Tweede ronde: groepsgesprekken rond concrete opgaven (na het zomerreces ) 

3. Rapportage 

 
Gelet op de doorlooptijd en het feitelijke verloop van het proces houdt de commissie ruimte om 
gedurende het proces keuzes te maken wat betreft de belanghebbenden en het moment wanneer 
met hen gesproken wordt.  
 

1. Eerste ronde: documentanalyse en diepte-interviews in duo’s 
In de bijlage bij dit PvA zijn de gesprekspartners voor de eerste ronde benoemd. In deze eerste 
ronde spreekt de commissie in duo’s maximaal drie belanghebbenden per gesprek, los van 
concrete opgaven/projecten. Mede op basis van deze gesprekken maakt de commissie een 
definitieve keuze welke opgaven/projecten in de tweede ronde in groepsgesprekken worden 
besproken.  
 

2. Tweede ronde: groepsgesprekken rond concrete opgaven 

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken in de eerste ronde en de bespreking van de 

tussenresultaten in de commissievergadering op 13 juli besluit de commissie hoeveel en welke 

(groeps)gesprekken nodig zijn, en welke aanvullende documentenstudie/analyse van 

voorbeeldopgaven eventueel nodig is. Bij groepsgesprekken hecht de commissie veel waarde 

aan de deelname van mensen uit het gebied, die het waterschap en de projecten dagelijks 

ervaren. In de bijlage bij dit PvA is een groslijst van concrete opgaven/projecten opgenomen.  
 

3. Rapportage 

Tijdens de laatste fase stelt de commissie de eindrapportage op. De commissie levert een kort 

en bondig rapport met bevindingen, duiding en adviezen. De conceptrapportage wordt ter controle 

op onjuistheden voorgelegd aan het dagelijks bestuur alvorens de rapportage definitief wordt 

gemaakt. De commissie is verantwoordelijk voor haar rapportage. Het dagelijks bestuur kan bij 

de aanbieding van het commissierapport aan het algemeen bestuur, een eigen zienswijze op het 

commissierapport toevoegen. De commissie gaat op basis van de definitieve rapportage in 

gesprek met het algemeen bestuur.  

 

Planning  

De commissie heeft de ambitie om 1 oktober 2018 de conceptrapportage afgerond te hebben om 

vervolgens hierover in gesprek te gaan met het dagelijks en algemeen bestuur van het waterschap. De 

commissie werkt volgens de volgende planning: 

Stappen Planning 

1. Presentatie Plan van aanpak Week 25 

2. Inventarisatie (1e ronde) Week 24 – 28 

3. Inventarisatie (2e ronde) en analyse Week 29 – 37 

4. Adviesontwikkeling en concept-rapportage Week 38 – 40 

5. Definitieve rapportage Week 40 – 44 

6. Vergadering algemeen bestuur Week 51 

 
De genoemde momenten zijn ijkmomenten, waarbij er voor de commissie tussentijds ruimte is 
om bij te sturen. Het gaat erom de ijkmomenten goed te benutten om bij te sturen op basis van 
de bevindingen op de geschetste ijkmomenten.  
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4. Rolverdeling en samenwerking 

 

Werkwijze commissie 

De commissie hecht aan een professionele aanpak van de opdracht. In het ondersteunen van de 

commissie fusiemonitor, benut de commissie  de lessen van Lysias in de vele 

commissieondersteuningsopdrachten die het bureau heeft gedaan. De volgende onderwerpen 

typeren de werkwijze en dragen bij aan een gezaghebbende en impactvolle commissie: 

 

• Het strak en zorgvuldig uitlijnen van het proces en helder communiceren  over dat proces, 

op maat naar de verschillende betrokken partijen en actoren, zodat voor betrokkenen 

duidelijk is wat van hen wordt verwacht.. 

• De commissie(leden) in positie brengen  en steeds goed beslagen ten ijs aan tafel laten 

verschijnen. Op basis van een inhoudelijk analysekader, vatten we de veelheid aan 

informatie en documenten handzaam samen, bereiken we inhoudelijke verdieping en 

kunnen we als commissie snel tot de kern doordringen.  

• Bevorderen van de onderlinge chemie en synergie binnen de commissie. Commissieleden 

zijn benaderd vanwege hun verschillende kwaliteiten en competenties  die we maximaal 

willen benutten, door die expertise te verbinden met specifieke behoeften en vragen 

vanuit de praktijk. Plenaire commissiebijeenkomsten worden zodanig voorbereid dat deze 

worden benut voor het ontwikkelen van een gezamenlijk kader . Daarnaast waarborgen 

we dat elk commissielid zijn of haar inbreng terugvindt in het proces en in de rapportages.  

• Aansluiten bij de praktijk en belevingswereld van belanghebbenden bestuurders. Ons 

werk dient nauw aan te sluiten bij de inhoudelijke en dagelijkse praktijk van 

belanghebbenden en bestuurders en hun belevingswereld. Van belang is dat betrokkenen 

zich ‘gehoord’ voelen en zich in onze adviezen herkennen.  

 

Ondersteuning 

Namens Lysias zal Herman Grootelaar de rol vervullen van adviseur/secretaris van de commissie. 

Hij wordt daarin ondersteund door Melvin Smit. Samen borgen zij de kwalitatieve ondersteuning, 

wenbaarheid en kosteneffectiviteit die nodig is voor het uitvoeren van deze opdracht in de 

aangegeven periode. Zij vormen een ingespeeld team en hebben verschillende opdrachten 

samen tot een goed eind gebracht. Paul van der Loo (WDODelta) voert namens de commissie 

het feitelijke secretariaat. Hij is het aanspreekpunt voor praktische zaken en verzorgt de agenda 

en verslaglegging van de commissiebijeenkomsten. Paul, Herman en Melvin zullen nauw 

samenwerken om de commissie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van de 

fusiemonitor.  
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Bijlage 1 
 

Opzet invulling eerste gespreksronde 
Fusiemonitor waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
 

 

Diepte-interviews in duo’s 
 

Organisatie 

Provincie Drenthe 

Ambtelijk provincie Drenthe + Prolander + terreinbeheerders Drenthe 

Provincie Overijssel 

Ambtelijk provincie Overijssel + terreinbeheerders Overijssel 

LTO Noord en afdelingen 
 

Gemeente Meppel 

Gemeente Raalte 

Unie van Waterschappen 

Bedrijven (bouw/infra/ duurzaamheid) 

Waterschap Vechtstromen  

Cees Bavius (community-artist)  
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Bijlage 2 
 

Groslijst van concrete projecten/opgaven voor tweede gespreksronde 
Fusiemonitor waterschap Drents Overijsselse Delta 

(definitieve selectie op 13 juli, na de eerste gespreksronde) 
 

 

Groslijst groepsgesprekken rond concrete opgaven/projecten 
 
Mogelijke criteria voor opgaven/projecten: 

• brede betrokkenheid samenwerkingspartners 

• groot beroep op adaptief vermogen van het waterschap 

• projecten uit zowel oud-waterschap Groot Salland als Reest & Wieden  

• een project dat volgens het waterschap zelf zeer goed is verlopen 

• een project dat volgens het waterschap zelf slecht is verlopen 

• enkele van de ‘slepende dossiers’ waar het DB het over heeft 

• een project betreffende de staat van uitvoering van DuurzaamDoen  

• een project gericht op versterking strategische positionering 

• een project waaruit integraal werken van WDODelta blijkt 
 

Nr. Opgave/project 

 Korte beschrijving van de opgave of het project en wat de inhoud is. Welk (geografisch) gebied beslaat 

de opgave of het project? 

 

1.  HWBP-project Zwolle-Olst. Dijktraject afgekeurd tussen Zwolle-Olst. Veiligheidsopgave wordt 

komende jaren ingevuld. 

2.  Project Marswetering fase 1; realiseren van KRW-maatregelen; doelstelling om de waterkwaliteit en 

de beplantingssituatie te verbeteren. Bestaat uit de ‘Landgoederenzone’, waarvoor het ontwerpproces 

in overleg is opgepakt met de rentmeesters van de landgoederen (Overijssel) 

3.  Opgave/programma Klimaat actief: ruimtelijke adaptatie in bebouwde omgeving (gehele gebied) o.a. 

stresstesten met gemeenten, subsidies voor lokale initiatieven 

4.  Project Overstijgende Verkenning Vecht. In de POV wordt gekeken naar de mogelijkheid om (een 

deel van) de waterveiligheidsopgave van de Vecht (HWBP) op te lossen door het treffen van 

watersysteemmaatregelen (Overijssel) 

5.  Klimaatrobuust Hoogeveen. Waterschap levert bijdrage aan uitvoeringskosten om het watersysteem 

in centrumgebied Hoogeveen te verbeteren, daarnaast relatie met optimalisatiestudie afvalwaterketen 

Echten 

6.  Project Herinrichting bovenlopen Witteveensleiding: realiseren van maatregelen Deltaprogramma 

ZoetwaterOostNederland (ZON)/ DeltaplanAgrarischWaterbeheer (DAW). Samenwerking met o.a. 

LTO Salland (Overijssel) 

7.  Samenwerking in de waterketen met gemeente Raalte (optimalisatiestudie afvalwaterketen) o.a. met 

doel om emissie van stikstof en fosfaat verder te realiseren (KRW) 

8.  Crisisorganisatie: o.a. inzet dijkleger (inzet vrijwilligers – Overijssels deel), samenwerking in regio 

9.  Overdracht gemaal Zedemuden. (van Rijk naar WDODelta). In het kader bestuursakkoord water 

infrastructuur van waterschap. Overdracht in 2018 

10.  Project Oude Diep. Gebiedsopgave water, landbouw, natuur (Drents deel) 

11.  DuurzaamDoen: realisatie van ambities m.b.t.: 

Energieneutraliteit in 2025: zeer recent samenwerkingsproject met gebiedscorporatie om windmolens 

te realiseren bij Staphorst. 

(Ook projecten m.b.t. circulaire economie/hergebruik van grondstoffen o.a. maaisel)  

12.  Doorstart gebiedsontwikkeling Uffelte Ruinen. / Oude Vaart – Wold Aa. Brede opgaven. 

13.  Samenwerking met de markt, o.a. uitbreiding RWZI Kampen en proefopstelling RWZI Meppel.  

 


