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Inleiding
Op grond van het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie van het Waterschap 
Zuiderzeeland (RKC) stelt de RKC elk jaar een werkplan op met daarin een overzicht van dat 
jaar op te pakken onderzoeksonderwerpen. In dit document wordt een overzicht gegeven 
van de door AV-leden aangedragen onderwerp, de door de RKC zelf aangedragen 
onderwerpen en de keuze die de RKC daarin gemaakt heeft. Alle onderwerpen zijn besproken 
in de beeldvormende AV van 14 december 2021.

Taak en doelstelling RKC
De taak van de RKC is het (laten) uitvoeren van onafhankelijk en deskundig onderzoek en op 
basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek aanbevelingen te doen aan de AV. 
Het doel van de onderzoeken van de RKC is het versterken van het lerend vermogen van 
Waterschap Zuiderzeeland, waardoor de AV beter haar kaderstellende en controlerende rol 
kan vervullen. De onderzoeken dienen inzicht te bieden in de prestaties van Waterschap 
Zuiderzeeland, meer specifiek van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het door het  waterschapsbestuur gevoerde beleid. De RKC bekijkt welk soort onderzoek (ex 
ante of ex post) en type onderzoek (diepgaand, kortdurend, rekenkamerbrief of 
vervolgonderzoek/ doorwerkingsonderzoek) het best geschikt is voor welk onderwerp.

Onderzoeksuggesties en werkplan
De RKC neemt het voortouw bij het opstellen van een jaarlijks werkplan. De AV is per mail 
aan de fractievoorzitters op 9 november door de RKC uitgenodigd input te leveren voor het 
werkplan 2022. Hierop is 1 reactie binnen gekomen met suggestie voor een onderwerp, te 
weten Windpark Hanze. De RKC heeft zelf ook nagedacht over mogelijke onderwerpen en 
hierbij actuele ontwikkelingen en suggesties van de AV van vorige jaren meegenomen. De 
RKC heeft vervolgens een conceptwerkplan opgesteld. Dit conceptplan is met de AV 
besproken in een beeldvormende vergadering op 14 december 2021. Hierbij heeft de AV in 
vier deelsessies vier mogelijke onderwerpen besproken, te weten: 

1. Windplan Hanze
2. Schuldenpositie
3. Stikstof
4. ABW/ DAW

De RKC heeft, rekening gehouden met de uitkomsten van de bespreking van het concept 
werkplan in de AV van 14 december 2021 en de onderzoekstechnische (on)mogelijkheden, 
het werkplan 2022 in de RKC vergadering van 25 februari 2022 vastgesteld. De RKC heeft de 
hierboven opgesomde onderzoeksuggesties afgewogen tegen de taken en doelstelling van de 
RKC en op basis daarvan een selectie gemaakt. Daarbij spelen onder andere een rol de 
onderzoekbaarheid en de fase binnen de beleidscyclus waar het onderwerp zich bevindt. 
Deze reflectie wordt hieronder per onderwerp weergegeven.

Ad 1.  Windplan Hanze
Deze suggestie vanuit de AV betreft de participatie van ZZL in Windpark Hanze. 
Op basis van bespreking in de AV constateert de RKC, dat dit onderwerp zich op dit moment 
nog niet leent voor een evaluatief onderzoek (ex post). Wel is dit een onderwerp dat zich te 
zijner tijd leent voor onderzoek door de RKC. Zij zal dit onderwerp op haar longlist plaatsen.

Ad 2.  Schuldenpositie
Het waterschap staat voor grote uitdagingen op het gebied van o.a. biodiversiteit en 
klimaatverandering met grote effecten op de taken van het waterschap; veiligheid, schoon 
en voldoende water. De vraag is hoe het waterschap de aanpak van deze vraagstukken wil 
gaan financieren. Er wordt gekeken naar versobering en innovatieve technieken om de 
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maatregelen betaalbaar te houden. Daarnaast kan er in de huidige markt relatief goedkoop 
extra geleend worden. Wat is hierbij een goed afwegingskader en hoe maken andere 
waterschappen deze keuzes?
Tijdens de bespreking met de AV bleek dat het college in de komende maanden met 
voorstellen komt die dit onderwerp raken. Onderzoek is daarom nu niet opportuun. 
Daarnaast werd de suggestie gedaan ook vergelijking te maken met andere organisaties, 
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. De RKC vindt dit een waardevolle aanvulling. Zij houdt 
dit onderwerp nauwlettend in de gaten, in afwachting van de voorstellen voor financiering 
van opgaven door het college, en bekijkt wanneer en op welke wijze hier een 
Rekenkameronderzoek op (middellange) termijn van meerwaarde kan zijn. 

Ad 3.  Stikstof
Tot 2030 wordt door de nieuwe regering 20 tot 30 miljard euro apart gezet ten behoeve van 
de aanpak van de stikstofcrisis. Tijdens de bespreking in de AV was de uitwerking van de 
stikstofplannen nog niet duidelijk. Een deel van de gelden is geoormerkt voor een ‘transitie’ 
van de landbouw. Reeds eerder was er al 3 miljard beschikbaar gesteld (het programma 
Natuur) voor herstel en uitbreiding van natuur en bijbehorende watersystemen en dit wordt 
met deze stikstof miljarden verder uitgebreid. Ook wordt met dit miljardenplan niet alleen de 
stikstofcrisis aangepakt. Het moet ook zorgen voor fors minder CO2-uitstoot en betere 
waterkwaliteit. Bij Waterschap Zuiderzeeland voldoet bijvoorbeeld circa twee derde van het 
water wat stikstof betreft nog niet aan de KRW norm. De komende jaren gaat er heel veel 
gebeuren in dit dossier wat de taken en verantwoordelijkheden van het Waterschap direct en 
indirect raken. Belangrijkste aandachtpunt is niet het geld, maar het kunnen uitoefenen van 
invloed op deze plannen. Door middel van een Rekenkamerbrief wil de RKC de AV attenderen 
welke kansen en risico’s dit met zich mee brengt voor het Waterschap Zuiderzeeland.

Ad 4.  ABW/ DAW (Actieprogramma Bodem & Water (ZZL)/ Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer (landelijk))
De AV heeft op 15 december 2020 ingestemd met het continueren en opschalen van het 
Actieplan Bodem en Water tot en met 2027. Evaluatie van de verwachte effecten op de 
waterkwaliteit van ABW acht de RKC daarom niet zinvol. De RKC kan wel kwantitatieve en 
kwalitatieve vergelijking maken over hoe andere waterschappen dit programma hebben 
opgepakt en ingevuld en wat Waterschap Zuiderzeeland hiervan kan leren. Dit betreft dan 
evaluatief onderzoek van het ABW bij andere waterschappen met een focus op proces en 
maatregelen. Eventuele aanbevelingen kunnen dan worden benut bij het richten van ABW in 
Flevoland. De RKC wil hiervoor een kortdurend onderzoek uitvoeren door middel van 
bureaustudie bij andere waterschappen en enkele interviews.

Onderwerpen uit Jaarplan 2021 die in 2022 worden afgerond
Er zijn twee onderwerpen, waarvan het onderzoek in 2021 is opgestart en deze komen in 
2022 tot afronding:

1. Besluiten in onzekerheid 
In een aantal uitgevoerde RKC onderzoeken is geconstateerd dat onzekerheden in de relatie 
tussen maatregelen en doelbereik het voor de AV lastig maken te besluiten over 
investeringen voor deze maatregelen. De AV bleek in meerdere situaties slechts in beperkte 
mate “grip” te hebben op de betreffende materie. Het gevolg daarvan kan zijn dat de AV 
bediend wordt met aanvullende informatie, die echter het inzicht in de materie en de 
besluitvorming daarover niet vergemakkelijken. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft 
de RKC besloten hier expliciet aandacht aan te besteden. 
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2. Nieuwe watervragers
Naar aanleiding van de mogelijke komst van het datacenter Zeewolde heeft de RKC op 
initiatief van de AV besloten te onderzoeken op welke wijze met de komst van het datacenter 
door het waterschap is omgegaan en welke specifieke vraagstukken daarbij relevant waren. 
Daarnaast wordt breder gekeken welke nieuwe watervragers in de toekomst een rol kunnen 
spelen. Naast de komst van het datacenter komen er tal van nieuwe watervragers, die 
vanwege de economische ontwikkeling van het gebied zeer wenselijk zijn, maar daarmee wel 
een waterverdelingsvraagstuk op de agenda zetten. Daarnaast gaat het niet alleen om de 
hoeveelheid beschikbaar water, maar ook om de kwaliteit van datzelfde water. Bij plannen 
voor de ruimtelijke ordening wordt nog te veel geredeneerd vanuit de maakbaarheid van 
onze omgeving en te weinig gedacht vanuit de eigenschappen van het water- en 
bodemsysteem. Het overleg met waterbeheerders is te vaak het sluitstuk bij de planvorming. 
Dit kan leiden tot verkeerde ruimtelijke (en milieuvervuilende) keuzes. 

Samenwerking verschillende overheden rondom de nieuwe Omgevingswet
De gezamenlijke rekenkamers in Flevoland (Rekenkamers van de gemeenten Almere, 
Dronten. Lelystad en Noordoostpolder, de provincie Flevoland (Randstedelijke Rekenkamer) 
en het Waterschap Zuiderzeeland) verkennen de mogelijkheid om een gezamenlijk een ex 
ante onderzoek te doen naar de Omgevingswet. 
De omgevingswet verplicht verschillende overheden tot samenwerking op het gebied van 
vergunningverlening en handhaving bij de ruimtelijke ordening c.a. Anderzijds voert elke 
overheid haar eigen beleid op dit terrein. Er zullen derhalve situaties ontstaan waarbij het 
beleid van de ene overheid botst met het beleid van één of meerdere andere overheden. 
Voor deze situaties moet een oplossing worden gevonden. Dit is de gedachte voor dit 
onderzoek. Vanwege de taak van de rekenkamers hebben zij daarbij met name het oog op 
de positie van (in geval van het waterschap) de AV in deze situaties. Een handreiking voor 
hen waarin hun positie (feitelijk en mogelijk) duidelijk wordt en hoe deze te versterken, is 
dan het doel.
De RKC participeert in de voorbereidende werkgroep en zal op moment dat er een concreet 
onderzoeksvoorstel ligt van bureau dat onderzoek uit gaat voeren besluiten of zij zal 
participeren in dit onderzoek. De RKC staat hier positief tegenover maar zal haar besluit 
laten afhangen of een dergelijk gezamenlijk onderzoek voldoende meerwaarde biedt vanuit 
perspectief van het Waterschap.

Keuze voor 2022
Op basis van de discussies in de AV en intern in de RKC komt de RKC voor 2022 tot het 
volgende programma:

- Afronding Besluiten in onzekerheid (Q2 2022)
- Afronding Nieuwe Watervrager (Q2 2022)
- Rekenkamerbrief Stikstof (Q2/ Q3 2022)
- Rekenkameronderzoek ABW/ DAW (Q4 2022)
- Eventueel participatie gezamenlijk onderzoek Flevolandse Rekenkamers 

Omgevingswet (Q4 2022/ Q1 2023)

Planning en vervolg
Voor ieder onderwerp werkt de RKC een onderzoeksopzet uit. De onderzoeksopzet omvat in 
elk geval de volgende onderdelen: de probleemstelling, aanleiding en doel van het 
onderzoek, onderzoeksvragen, normenkader, onderzoeksaanpak, planning en een 
inschatting van de benodigde financiële middelen en capaciteitsbeslag. De aanpak per 
onderzoek kan verschillen, evenals de wijze waarop het resultaat wordt gepresenteerd. 
Daarmee variëren ook de doorlooptijd, de kosten en het beslag op de organisatie.  
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De RKC geeft de secretaris-directeur de gelegenheid te reageren op de onderzoeksopzet. Het 
gaat hierbij om de onderzoeksopzet en de belasting van het onderzoek voor de organisatie 
(tijdsinzet en tijdsspanne). De definitieve onderzoeksopzet wordt ter kennisgeving 
toegezonden aan de AV. 

Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 
Lelystad, 25 februari 2022
 


