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Onderwerp: gekozen onderzoeksbureau en onderzoeksopdracht van de rekenkamercommissie
Geachte heer, mevrouw,
In het kader van haar taak van het toetsen van het door waterschap Brabantse Delta gevoerde bestuur en
beleid voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van een extern
onderzoeksbureau. Er zal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt gaan worden.
De rekenkamercommissie wenst u thans tussentijds - derhalve naast het in artikel 7, derde lid, van de
Verordening rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta vastgelegde informatiemoment - te
informeren over de vastgestelde onderzoeksopdracht en het gekozen onderzoeksbureau.
De onderzoeksopdracht
De wereld van vergunningverlening en handhaving is volop in ontwikkeling. Niet alleen de wetgeving is aan
verandering onderhevig, ook de organisatie van de uitvoering en de eisen die daaraan worden gesteld,
wijzigen sterk. Hierbij kan gedacht worden aan de inwerkingtreding van de Waterwet en Wabo. Door deze
wetgeving is er sprake is geweest van een herverdeling van bevoegdheden tussen provincies, waterschappen
en gemeenten. Ook is er de ontwikkeling dat watervergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd.
Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de vergunningverlening en handhaving,
heeft de rekenkamercommissie besloten hiernaar onderzoek te doen. Het doel van het onderzoek is ten
eerste om inzicht te krijgen in de mate waarin de vergunningverlening en handhaving van waterschap
Brabantse Delta voldoen aan de wettelijke en bestuurlijke eisen. Voorts wil de rekenkamercommissie graag
inzicht krijgen in hoeverre vergunningverlening en handhaving dienstbaar zijn aan de taakuitoefening van
waterschap Brabantse Delta. Tenslotte is het doel inzicht te verkrijgen in hoeverre de huidige organisatie
doelmatig en doeltreffend is en anticipeert op toekomstige taken, zodat, waar nodig, gekomen kan worden tot
aanbevelingen voor verbetering.
Als onderzoeksperiode heeft de rekenkamercommissie de periode 2009 tot en met heden gesteld.
In het kader van het onderzoek staan een aantal vragen centraal:
•
Wat zijn vanuit wet- en regelgeving de eisen die worden gesteld aan de vergunningverlening en
handhaving van waterschap Brabantse Delta?
•
Welk beleid heeft waterschap Brabantse Delta geformuleerd voor vergunningverlening en handhaving en
welke instrumenten worden ingezet?
•
Hoe zijn de vergunningverlening en handhaving organisatorisch en procesmatig geborgd door waterschap
Brabantse Delta?
•
Op welke wijze wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan de vergunningverlening en handhaving?
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•
•

Hoe wordt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta voorzien van informatie opdat zij haar
kaderstellende en controlerende rol kan uitvoeren en tijdig kan bijsturen?
Welke aanbevelingen voor verbetering van de vergunningverlening en handhaving kunnen worden
gedaan?

Het onderzoeksbureau
Conform de aanbestedingsregels van waterschap Brabantse Delta heeft de rekenkamercommissie drie
onderzoeksbureaus gevraagd naar aanleiding van deze onderzoeksopdracht een offerte uit te brengen. In de
vergadering van 15 September 2011 heeft de commissie besloten om Berenschot de opdracht te gunnen. De
medewerkers van Berenschot die bij dit onderzoek betrokken zijn, zijn Andre Oostdijk (projectleider) en
Marcella van der Wilt.
Mocht het dagelijks bestuur prijs stellen op een nadere toelichting op het onderzoek, zoals is opgenomen in
ons onderzoeksprotocol, dan verneemt de rekenkamercommissie dit graag.
Hoogachtend,
Namens de rekenkamercommissie,
ambtelijk secretaris

. Jansen-Jonkers
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