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Waterschap Aa en Maas 
Dagelijks Bestuur 
T.a.v. de Griffie 
Pettelaarpark 70 
5201 GA 's-Hertogenbosch 

 
Geacht Dagelijks Bestuur, 

In het onderzoeksprogramma 2022 van de Rekenkamercommissie is een review opgenomen van de 
bestuurlijke samenwerking met gemeente(rade)n met betrekking tot de realisatie van water- en klimaatdoelen. 
De review heeft vorm gekregen door enerzijds de feitelijke situatie te beschrijven en anderzijds het organiseren 
van een tweetal inspiratiesessies met raadsleden van gemeenten in ons werkgebied. Bijgaand bieden we u de 
rapportage van de review aan. 
 
Voor het borgen van de juistheid van de bevindingen in de review zijn deskundige medewerkers van het 
waterschap betrokken bij de beantwoording van de vragen in hoofdstuk 2. Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de rapportage en de suggesties in hoofdstuk 4 in het bijzonder. Gezien het karakter van het onderzoek 
(review) is er geen sprake van een formele zienswijze, maar wij zijn wel benieuwd naar uw visie op de 
suggesties in de review en de wijze waarop u hiermee om wenst te gaan. Voor het AB zou het zo prettig zijn als 
bij de agendering van de review voor de commissie en het AB uw visie hierbij kan worden betrokken. 
 
Wij vragen u de rapportage te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering (AFZ en/of WB) 
en het AB. 

 
Mocht u naar aanleiding van de (resultaten van de) review vragen hebben, dan zijn wij uiteraard graag tot 
nadere toelichting bereid. Indien gewenst kan de voorzitter van de Rekenkamercommissie ter vergadering 
aanwezig zijn om het rapport toe te lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Rekenkamercommissie Aa en Maas, 
 
 
drs. J.P.M. Kapteijns     drs. G.T. Schermers 
secretaris      voorzitter 
 
Deze brief is digitaal ondertekend 
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