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OVERVLOEDIG TOEZICHT?

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN
Martha Buitenkamp*

Wat is de kernvraag van je
onderzoek en waarom heb je dit
onderwerp gekozen? Waar was je
nieuwsgierig naar en waarom?

Wat is de bijdrage van de
scriptie aan de theorie en praktijk
op het gebied van water
governance? Wie kan hier verder
mee en op welke manier?

Welke uitkomsten van het onderzoek
en/of ervaringen tijdens het onderzoek
hebben je specifiek verrast?
Wat mij opviel is dat de aanpak per provincie verschilt
en dat alle provincies er veel moeite in stoppen, maar
dat de uitkomsten nauwelijks in openbaar toegankelijke
stukken te vinden zijn. Dat is best jammer, ook omdat uit

In het kader van de Master Juridische Bestuurskunde
aan de Rijksuniversiteit heb ik in beeld gebracht hoe
provincies invulling geven aan hun rol als interbestuurlijk
toezichthouder op de waterschappen. Waterschappen
hebben een belangrijke maatschappelijke opgave en
zorgen voor onze waterveiligheid en voor schoon en
voldoende water. Ik wilde uitzoeken hoe het interbestuurlijk
toezicht (IBT) op de waterschappen er in de praktijk uitziet.

Ik ben gestart met literatuuronderzoek en kon verrassend
weinig vinden over IBT op de waterschappen. Om uit
te vinden hoe het IBT wettelijk is geregeld, moest ik
verschillende wetten raadplegen. Zo is er toezicht op het
beleid, informatie en archiefbeheer, financiën, Wabo en
gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens heb ik alle
provincies bevraagd. De uitkomsten van de scriptie bieden
provincies en waterschappen inzicht wat er in de praktijk
van het IBT terecht komt. De conclusies en aanbevelingen
kunnen worden gebruikt om na te denken over de
toekomst van het IBT.

mijn onderzoek blijkt dat provincies nauwelijks serieuze
tekortkomingen aantreffen. Waterschappen doen het over
het algemeen goed. In dat kader heb ik mij ook afgevraagd
of het niet een tandje minder zou kunnen, waarbij alleen
de echt spannende zaken in de gaten worden gehouden.
Mijn advies is ook te kijken of het IBT niet beter belegd
kan worden bij een landelijke instantie die wat meer
afstand heeft dan de provinciale ambtenaren, die vanwege
de steeds intensiever wordende samenwerking tussen
waterschap en provincie, de volgende dag gewoon weer
aan de telefoon hangt.


* M
 artha Buitenkamp is adviseur bij en eigenaar van adviesbureau Anantis. Zij rondde in 2022 haar masterscriptie af in het kader van
de opleiding Juridische bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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1. Waterschap Aa en Maas
2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
3. Waterschap Brabantse Delta
4. Hoogheemraadschap van Delfland
5. Waterschap De Dommel
6. Waterschap Drents Overijsselse Delta
7. Wetterskip Fryslân
8. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
9. Waterschap Hollandse Delta
10. Waterschap Hunze en Aa’s
11. Waterschap Limburg
12. Waterschap Noorderzijlvest
13. Waterschap Rijn en IJssel
14. Hoogheemraadschap van Rijnland
15. Waterschap Rivierenland
16. Waterschap Scheldestromen
17. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
18. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
19. Waterschap Vallei en Veluwe
20. Waterschap Vechtstromen
21. Waterschap Zuiderzeeland

Afbeelding 1:

Overzicht beheergebieden
Nederlandse waterschappen
2018.22 Bron UVW

Waterschappen zijn net als provincies
en gemeenten onderworpen aan
interbestuurlijk toezicht (IBT). IBT
houdt in dat bestuursorganen een
toezichthoudende functie ten opzichte
van een ander bestuursorgaan vervullen.
Toezichthouden betekent informatie
verzamelen, oordeelsvorming en
interveniëren als daar aanleiding voor
is. Het IBT draagt bij aan een goede
naleving van wetten en regels en aan
een goede taakuitvoering van de lagere
overheden. In dit explorerende onderzoek
is onderzocht hoe het IBT op de
waterschappen is georganiseerd en hoe
dit toezicht in de praktijk wordt ingevuld.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is gestart met een literatuur- en
documenten analyse. Op basis daarvan is in beeld
gebracht wat onder toezicht en IBT wordt verstaan en
welke ontwikkelingen daarin de afgelopen decennia
hebben plaatsgevonden. Daarna is uitgezocht hoe het IBT
op waterschappen wettelijk is geregeld. Om de ervaringen
uit de uitvoeringspraktijk te kunnen ordenen en te
kwalificeren, wordt met criteria gewerkt. Deze criteria zijn
geselecteerd uit een aantal bepalende beleidsdocumenten
die handelen over aspecten van goed toezicht. De zes
criteria zijn: slagvaardig, maatwerk (1), transparantie in
werkwijze en presentatie resultaten (2), professionaliteit
(3), selectiviteit, risicogericht (4), samenwerking tussen
toezichthouders onderling en samenwerking tussen
toezichthouder en onder toezicht gestelde (5) en
effectiviteit (6).
Vervolgens zijn IBT medewerkers van alle provincies
geïnterviewd met behulp van een vragenlijst. De
uitkomsten van deze interviews, in combinatie met een
analyse van provinciale IBT documenten, zijn geordend
en gekwalificeerd aan de hand van de zes criteria en in dit
rapport gepresenteerd. Het rapport sluit af met conclusies
en aanbevelingen.
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Organisatie van het IBT
op waterschappen
Er zijn verschillende vormen van interbestuurlijk toezicht,
zoals het generiek toezicht, ook wel verticaal toezicht
genoemd, en specifiek toezicht. Generiek toezicht kan
gaan over alle taken van de onder toezicht gestelde.
Bevoegdheden voor generiek interbestuurlijk toezicht,
zoals indeplaatsstelling, schorsing en spontane
vernietiging van besluiten, zijn te vinden in organieke
wetten. Bij specifiek toezicht kan alleen worden
ingegrepen als dat binnen de kaders van specifieke
wetgeving is toegestaan. Voor de toezichtsbevoegdheden
moet ook in deze specifieke wetten worden gekeken.
Het IBT op waterschappen is grotendeels een
provinciale verantwoordelijkheid. Het generieke IBT op
waterschappen is vastgelegd in de Grondwet en de
Waterschapwet. Waar het specifieke IBT voor gemeenten
in 2012 grotendeels is komen te vervallen met de Wet
revitalisering Generiek Toezicht, is dit, vanwege de
functie van de waterschappen, voor de waterschappen
niet het geval. Het specifieke IBT op de waterschappen
heeft betrekking op de toezichtsdomeinen informatie- en
archiefbeheer (Archiefwet), financiën (Waterschapswet,
Fido), omgevingsrecht (Wabo), gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) en beleid (Waterwet). Voor elk van deze
toezichtsdomeinen beschrijft dit rapport de afzonderlijke
regelingen en de wettelijke bepalingen die gehanteerd
kunnen worden bij het IBT. Er is sprake van een grote
verscheidenheid tussen deze regelingen, waardoor de
provinciale toezichthouder per toezichtsdomein anders
moet opereren. Voor de zogeheten interprovinciale
waterschappen, wier beheergebied in meerdere
provincies ligt, geeft de Waterwet aanwijzingen voor
coördinatie en afstemming. De Omgevingswet, die naar
verwachting in 2022 in werking treedt, zal - zo het nu
lijkt - materieel weinig verandering brengen in de huidige
inrichting van het IBT. Daarmee blijft het specifieke
toezicht met de verschillende toezichtsdomeinen in
stand.

Toezicht in de praktijk
Uit dit onderzoek blijkt dat alle provincies daadwerkelijk
invulling geven aan het IBT op waterschappen. Zij hebben
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dit vastgelegd in provinciale waterschapsreglementen. In
elke provincie is duidelijk op welke wijze gewerkt wordt
en waar op wordt getoetst. De waterschappen leveren
jaarlijks toezichtsinformatie aan en de provincies geven
een oordeel over de geleverde prestaties. Dit proces vindt
in eerste instantie op ambtelijk niveau plaats en wordt in
veel gevallen gevolgd door een bestuurlijk contact. Er is
weinig aanleiding voor interventies en er konden geen
voorbeelden gegeven worden van bestuurlijke escalatie.
De waterschappen presteren goed, zijn bereid te leren en
gaan serieus om met de bevindingen uit het IBT.
Bij de provincies is een zekere terughoudendheid te
bespeuren om de waterschappen te dicht op de huid
te zitten. Waterschappen hebben een eigen gekozen
bestuur en doen qua omvang en niveau niet veel onder
voor de provincie. De intensieve samenwerking en de
onderlinge bestuurlijke verhoudingen passen volgens de
geïnterviewden minder goed in het beeld van een hogere
overheid die toeziet op de lagere overheid. Hoewel deze
terughoudendheid gevolgen zou kunnen hebben voor
de onafhankelijkheid en effectiviteit van het IBT, geven
de uitkomsten van dit onderzoek daar geen duidelijke
aanwijzingen voor.
Er is weinig openbaar toegankelijke informatie over de
resultaten van het IBT en de opvolging te vinden, dit in
tegenstelling tot vergelijkbare informatie over gemeenten.
Provincies geven - uitzonderingen daargelaten weinig prioriteit aan de openbaarheid en zijn bewust
terughoudend daarin, omdat dit mogelijk afbreuk
kan doen aan de samenwerking en het onderlinge
vertrouwen. Toch zou actieve publicatie bij kunnen
dragen aan het vergroten van maatschappelijk draagvlak
voor en bekendheid van de waterschappen.
Er is sprake van slagvaardig en proportioneel toezicht.
Realisatie van de al langer en breder levende wens om
te komen tot een doelmatig, selectief en sober IBT, om
de lasten voor iedereen te beperken, blijkt in de praktijk
lastig. De aan te leveren toezichtsinformatie is in elk geval
voor het beleidsmatig en informatie- en archiefbeheer
tamelijk veelomvattend en vervult dan ook vaak de
rol van voortgangsrapportage in het contact tussen
beleidsbepaler (provincie) en uitvoerder (waterschap).
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Mogelijk dat deze dubbele functie een selectievere en
op risico’s gerichte aanpak in de weg staat. Anderzijds
roept het wel - zeker gezien de goede prestaties van de
waterschappen - de vraag op of er niet sprake is van een
te ruime en overvloedige invulling van het IBT.
De invulling van het IBT door de provincies oogt
als een grote lappendeken, omdat de aanpak en
organisatie per provincie en daarbinnen ook nog
eens per toezichtsdomein verschillen. Ook bij het
interprovinciaal IBT zijn er verschillen per provincie en
per toezichtsdomein. Afgezien van het informatie- en
archiefbeheer, hebben waterschappen met beheergebied
in meerdere provincies dan ook met verschillende
toezichtregimes te maken.

Vervolg
Veel provincies zijn bezig het toezicht te herijken. De
uitkomsten van dit onderzoek kunnen daar aan bijdragen.
Zo kunnen provincies het IBT versterken door toezicht
en beleid uit elkaar te halen, coördinatie aan te brengen
tussen de verschillende toezichtsdomeinen, en de aanpak
voor de interprovinciale waterschappen te uniformeren.
Voor vrijwel alle provincies geldt dat de informatie over
de aanpak en resultaten van het IBT beter openbaar
toegankelijk kan worden gemaakt.
Een vervolgvraag kan zijn of de huidige inrichting van
het IBT op de waterschappen nog passend is en nog
past bij de provinciale overheid. De waterschappen zijn
professionele en over het algemeen goed functionerende
organisaties en qua schaal en omvang bijna gelijkwaardig
aan provincies. Tegelijkertijd is de beleidsmatige
vervlechting en nabijheid groot. Overwogen kan worden
om in plaats van het provinciale IBT een landelijke,
uniforme, lichtere en selectievere aanpak te ontwikkelen,
uitsluitend gericht op serieuze risico’s op het gebied van
financiën, veiligheid en volksgezondheid.
Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden om de
waterschappen en alle provinciale IBT medewerkers
uitgebreid te bevragen, bestuurders van zowel
waterschappen als provincies te betrekken en om de
uitvoering van het financieel IBT apart te onderzoeken.

M

De scriptie is te vinden via
https://anantis.nl/wp-content/uploads/2022/03/Onderzoekinterbestuurlijk-toezicht-op-de-waterschappen-MarthaBuitenkamp-2022.pdf
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