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s i Samenvatting 

Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water zijn de afspraken over intensieve 

samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen (aanpak voor de 

afvalwaterketen) nogmaals bekrachtigd. Gemeenten en waterschappen hebben hiermee de 

komende jaren de ruimte om zelf invulling te geven aan het bereiken van een doelmatiger 

waterbeheer. 

Uit een eerste inventarisatie over de voortgang van de regionale uitwerking van de aanpak van de 

afvalwaterketen, die in mei j l. is uitgevoerd, blijkt dat vrijwel overal in het land bestuurlijke 

afspraken zijn gemaakt over het regionale uitwerkingsproces. 

Ook zijn er inmiddels her en der concrete stappen gezet in de gezamenlijke uitvoering van 

(onderdelen) van de beheertaken. Dit gebeurt echter nog niet op grote schaal. Met name concrete 

stappen op het gebied van beleidsafstemming en investeringsprogrammering zijn nodig om de 

potentiële besparingen in het beheer van de afvalwaterketen te realiseren. 

Het uitwerkingsproces van de aanpak voor de afvalwaterketen is in gang gezet, maar het is nu 

aan gemeenten (en waterschappen) om verder richting te geven aan de samenwerking en 

concrete stappen te zetten om de beoogde resultaten te behalen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De resultaten van de eerste inventarisatie over de voortgang van de regionale uitwerking van de 

aanpak voor de afvalwaterketen zijn bekend. 

Uit het landelijk beeld dat, is opgemaakt op basis van een rondgang bij gemeenteambassadeurs 

water en medewerkers van de waterschappen van deze zomer, blijkt dat de regionale uitwerking 

overal in het land in gang is gezet. Maar de inventarisatie laat ook zien dat nog maar op beperkte 

schaal concrete stappen zijn gezet in de gezamenlijke uitvoering van (onderdelen) van de 

beheertaken in de afvalwaterketen. 

Een belangrijk aandachtspunt is vooral de beleidsafstemming en investeringsprogrammering. Met 

andere woorden: de activiteiten die samenhangen met de vraag: DoeA7 we de goede dingen! In 

het rioleringsbeheer hangt tweederde tot driekwart van de jaarlijkse kosten samen met 

investeringen. Voor het behalen van de beoogde besparingen in het rioleringsbeheer zijn de 

(bestuurlijke) keuzes bij investeringen dus cruciaal. 

In deze brief informeren wij u over de afspraken in het bestuursakkoord water (aanpak voor de 

afvalwaterketen) en voortgang in uitwerking hiervan. Tevens geven we enkele aandachtspunten 

aan voor de regionale uitwerking en staan we kort stil bij mogelijke stok-achter-de-deur wetgeving. 

De Unie van Waterschappen (UvW) stuurt deze week een vergelijke brief naar de waterschappen. 

Achtergrond 

Medio mei 2011 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN het 

Bestuursakkoord Water getekend. 

In een ledenbrief van 25 mei j l.1 bent u geïnformeerd over de context en afspraken van het 

1 Lbr 11/025, te vinden op: http://www.vng.nI/eCache/DEF/39/091.aXQ9Mg.html#tocBK_26 

http://www.vng.nI/eCache/DEF/39/091.aXQ9Mg.html%23tocBK_26


Bestuursakkoord Water. In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over het vergroten van de 

doelmatigheid in het beheer van watersysteem (grond- en oppervlaktewater) en de waterketen 

(riolering, afvalwaterzuivering en drinkwater). 

Onderdeel van de afspraken is het vergroten van de doelmatigheid in de afvalwaterketen (riolering 

en afvalwaterzuivering) door VNG en UvW, zoals die in april 2010 is vastgesteld2. In het 

bestuursakkoord is nadrukkelijk gemarkeerd dat de uitdaging ligt bij onder andere gemeenten en 

waterschappen om de gemaakte afspraken regionaal uit te werken en vorm te geven. Gemeenten 

en waterschappen hebben dus zelf de ruimte om richting te geven aan de regionale uitwerking van 

de afspraken. 

Het doel van de afspraken over de afvalwaterketen in het Bestuursakkoord Water is drieledig: 

o Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen 

o Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het 

innovatievermogen 

o Het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken. 

De afspraken in het bestuursakkoord vormen het middel om de beoogde doelen te realiseren en 

zijn gericht op: 

o Intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en 

waterschappen en tussen gemeenten, waterschappen en andere partijen waaronder 

drinkwaterbedrijven 

o Het benutten van kennis en ervaring van drinkwaterbedrijven 

o Kennisontwikkeling (kosteneffectiviteit investeringen), innovatie en kennisdoorwerking 

o Cultuuromslag: van inspanning (normgericht) naar resultaat (effectgericht). 

Landelijk beeld stand van zaken regionale uitwerking 
De regionale uitwerking van de afspraken is inmiddels in volle gang. Vrijwel zonder uitzondering is 

in elke regio de dialoog gestart over de vormgeving van de gezamenlijke uitvoering van bepaalde 

beheertaken in de afvalwaterketen. Een belangrijke bouwsteen hierbij blijkt het resultaat van de 

Benchmark rioleringszorg die in november 2010 beschikbaar is gekomen. Met behulp van 

regionale feitenonderzoeken worden feiten en kansen in het rioleringsbeheer systematisch in 

beeld gebracht. 

2 U bent in juni 2010 over deze afspraken geïnformeerd middels een ledenbrief (Lbr. 10/068). 

Deze brief en een notitie met de afspraken is te vinden op: 

http://www.vng.nl/eCache/DEF/97/186.html 
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Om op nationale schaal de voortgang van het realiseren van de doelen van het bestuursakkoord 

in beeld te brengen, worden drie niveaus onderscheiden (zie onderstaande tekstbox). 

Wijze van monitoren 

De voortgang van de regionale uitwerking kan op drie niveaus in beeld worden gebracht: 

1. Voor het totale landelijk beeld wordt jaarlijks de ontwikkeling van de som van de lokale lasten 
(rioolheffing gemeenten en zuiveringsheffing waterschap) in beeld gebracht. 

2. Het beeld van de regionale voortgang is gebaseerd op twee inventarisaties per jaar van VNG en 
UvW onder respectievelijk de gemeenteambassadeurs water en de coördinerende medewerkers 
bij de waterschappen. Het in de bijlagen bijgevoegde beeld is van de zomer 2011. 

3. Eens per drie jaar worden op basis van benchmark rioleringszorg, waterschapspeil en 
bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer detailbeeiden geschetst, waarin naast de kosten ook 
ontwikkelingen in kwaliteit en kwetsbaarheid expliciet in kaart worden gebracht. 

Het tempo en de invulling van de regionale uitwerking varieert per regio. In een aantal regio's zijn 

hierbij ook waterleidingbedrijven betrokken. Uit de grafiek in onderstaande box blijkt dat de 

feitelijke rioolheffing de prognose uit 2010 (aanpak VNG / UvW) goed volgt. 

Kostenontwikkeling 

Als gevolg van noodzakelijk rioolvervanging, het verbeteren van de waterkwaliteit en 

klimaatadaptatie (omgang met hevige regenval) stijgen de jaarlijkse kosten in het rioleringsbeheer 

de komende jaren met circa € 400 miljoen in 2020. Dit blijkt zowel uit de benchmark rioleringszorg 

als het landelijk feitenonderzoek. Voor de zuivering is sprake van een stijging van de jaarlijkse 

kosten met circa € 200 miljoen in 2020, samen circa 600 min. De potentiële besparingen in het 

beheer van de afvalwaterketen bedragen naar schatting € 210 min. voor de gemeentelijke 

watertaken en 170 min. voor de zuiveringstaken van het waterschap (samen € 380 miljoen) op 

jaarbasis in 2020. 

Gezien de autonome ontwikkeling is sprake van een beperking van de lastenstijging (minder 

meerkosten). In onderstaande figuur is dat geïllustreerd voor de gemeentelijke rioolheffïng. 

Ontwikkeling, rioolheffing 2005 - 2020 (prijspeil 2010) 

~ 1750 -

£ 1000 
Felrelijken'ooineffing 

'• prognose 2005 

* «prognose 2010 ongewijzigd beleid 

* «prognose2010-aanpak VNG/üvW 
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De dialoog tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschappen wordt in het hele 

land gevoerd, door de hele organisaties heen: op het niveau van medewerkers, management en 

bestuurders. Het voorbereidingsproces om tot concrete resultaten te komen is overal in gang 

gezet. Ook zijn de eerste resultaten zichtbaar. Bijlage 1 t/m 4 geeft een overzicht van de 

voortgang en concrete resultaten van het regionale uitwerkingsproces. De gemeente en de 

waterschapsgrenzen zijn op de kaarten aangegeven, zodat u eenvoudig na kunt gaan wat de 

huidige voortgang is in uw eigen gemeente. 

Uit bijlage 1 blijkt dat in alle regio's aanjagers (ambtelijk of bestuurlijk) aanwezig zijn, wat wordt 

gezien als een absolute noodzaak om tot goede regionale uitwerking te komen. Dit heeft in veel 

regio's geleid tot bestuurlijke afspraken over de regionale uitwerking van de aanpak voor de 

afvalwaterketen (bijlage 2). Concrete stappen in de gezamenlijke beleidsafstemming en 

investeringsprogrammering zijn echter nog niet overal gezet (bijlage 3). Op operationeel niveau 

(bijlage 4) wordt in een flink deel van de regio's door gemeenten onderling, en door gemeenten en 

waterschappen al op enig niveau samengewerkt. Om de doelmatigheid verder te verbeteren is het 

van belang dat dit uitgebouwd wordt. 

Randvoorwaarden voor het behalen van resultaten 

Afstemming in investeringspmgrammeringen 

De jaarlijkse kosten in het rioleringsbeheer, de rioolwaterzuivering en het waterkwaliteitsbeheer 

van de waterschappen worden voor het grootste deel bepaald door investeringen en 

kapitaalslasten op investering. Deze drie onderdelen hangen in technisch en organisatorisch 

opzicht nauw met elkaar samen. Om de potentiële besparingen te realiseren, verdient een goede 

afstemming van beleid en van investeringsprogrammeringen dan ook bijzondere aandacht in het 

regionale uitwerkingsproces. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en 

tussen gemeenten en het waterschap kan kennis en capaciteit hiervan worden gebundeld. 

De verantwoordelijkheid voorde gemeentelijke investeringsprogrammering blijft bij de gemeenten. 

Er is geen sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden gezien de bestaande synergie 

tussen beheer en investeringen voor riolering enerzijds en anderzijds het beheer en inrichting van 

de openbare ruimte (onder andere wegbeheer, groenbeheer, herinrichting). Het gaat hierbij dus 

om de optimale afweging tussen het bundelen van kennis en capaciteit bij 

investeringsprogrammering en het benutten van de kansen en synergie door een integrale 

aanpak. 

De uitvoering van operationele taken kan mogelijk op grotere schaal plaats vinden, bijvoorbeeld op 

de schaal een zuiveringskring of van het beheergebied van het waterschap. Opschaling is echter 

geen doel op zichzelf, maar slechts een middel op de beoogde doelen te realiseren. Opschaling 

kan een effectief middel zijn, maar een goede analyse en onderbouwing zijn noodzakelijk. 
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Samenwerking en investeringsbeslissingen 
Voor een kwalitatief goed rioolbeheer zijn de volgende kernvragen per maatregel in elk plan en 
maatregelprogramma te beantwoorden: 

o Is de maatregel echt noodzakelijk? 
o Is de maatregel effectief gelet op het lokale doel en omstandigheden? 
o Wordt de maatregel gerealiseerd tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten? 

Het overleg over investeringen moet gaan over alles op het gebied van stedelijk waterbeheer: 
o Planning, bouw, renovatie en nieuwe maatregelen van de zuiveringen; 
o Aanleg en vervanging riolering 
o Optimalisatiestudies inclusief het watersysteem; 
o waterkwaliteitsmaatregelen; 
o Extra waterberging: noodzaak en locatie; 
o Overdracht van water: Leidt dit tot een efficiëntere uitvoering van de beheermaatregelen? 
o Aanpak van lozingen in het buitengebied. 

Het kritisch doorlichten (een second opinion) van eikaars gemeentelijke rioleringsplannen, 
zuiveringspiannen en waterbeheerplannen op de kwaliteit van de onderbouwing van de maatregelen is 
hierbij een goede eerste stap. 

Operationeel beheer en samenwerking 
Bij operationeel beheer zijn onder meer de volgende samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeenten 
onderling en gemeente en waterschap in de praktijk kansrijk gebleken: 
o Gezamenlijk gemalenbeheer; 
o Gezamenlijk meten en monitoren van het hydraulisch functioneren van de riolering; 
o Aanbesteden van reiniging en inspectie; 
o Uitwisselen besteksteksten; 
o Gezamenlijke aanpak en beheer van het buitengebied. 
o Calamiteitenmanagement / storingsdienst 

Met name de eerste twee onderdelen van het operationeel beheer vormen een belangrijke en 
noodzakelijke bouwsteen voor de onderbouwing en afweging van investeringsbeslissingen. 

Uitvoering van operationele taken 

Naast de investeringsprogrammering moet bezien worden waar door afstemming in de uitvoering 

van operationele taken besparingen gerealiseerd kunnen worden. Door het benutten van de eigen 

kracht en die van anderen kunnen kennis en capaciteit worden gebundeld. Dat leidt niet alleen tot 

kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering. Het heeft ook het verminderen van de personele 

kwetsbaarheid tot gevolg, omdat kennis over het gemeentelijke watersysteem niet meer bij één of 

enkele ambtenaren is belegd. Bij uitval door ziekte of personeelswisseling blijft de kennis 

voorhanden binnen het cluster van samenwerkende gemeenten. De inhoud, vorm en formele 

vastlegging bepalen de samenwerkende partijen zelf. De uitdaging is om te bepalen op welk 

niveau en bij welke onderwerpen samenwerking als middel het meest doelmatig is om de doelen 

voor kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te behalen. 
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Cultuurverandering 

In de sector is sprake van een lopend traject van cultuurverandering. Het vertrekpunt was een 

cultuur van normatief gedreven investeringsbeslissingen onder gescheiden 

verantwoordelijkheden3. Het doel is een cultuur van het oplossen van vraagstukken op korte en 

lange termijn onder gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij kosteneffectiviteit van 

investeringen het uitgangspunt is. In het perspectief van de lopende cultuurverandering biedt het 

bestuursakkoord partijen de ruimte om, op basis van nieuwe kennis en inzichten in de lokale 

situatie, bestaande maatregelen te heroverwegen en te beschouwen op effectiviteit. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan maatregelen ten behoeve van de basisinspanning, afkoppelen, waterberging en 

de aanpak van afvalwater in het buitengebied. 

Ondersteuning van het proces 

Activiteiten door de koepelorganisaties VNG en Unie van Waterschappen 

Om de regionale uitwerking van de afspraken in het bestuursakkoord en daarmee de beoogde 
samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het waterschap te 
ondersteunen, organiseren VNG en UvW bijeenkomsten, goede voorbeelden, het beantwoorden 
van de meest gestelde vragen en dergelijke4. Op nationale schaal vindt periodiek een bestuurlijk 
overleg plaats en is een ambtelijk kernteam actief. Op basis van gegevens uit de regio's wordt hier 
de grote lijn bewaakt en vindt onder andere afstemming met het Rijk plaats. Voor goede 
voorbeelden van regionale samenwerking kunt u ook terecht op www.samenwerkenaanwater.nl. 
Graag nodigen wij u uit om Informatie over goede voorbeelden te sturen naar: 
samenwerkenaanwater@qmail.com. 
Voor korte, actuele informatie-uitwisseling wordt Twitter gebruikt. Tweets rondom samenwerking in 

de afvalwaterketen kunnen worden gericht aan @samenwaw of praat mee via #samenwaw. 

Het succes van deze initiatieven wordt in grote mate bepaald door deelname van gemeenten en 

waterschappen zelf: het aanleveren van goede voorbeelden, elkaar opzoeken voor 

kennisuitwisseling over de regio's heen, meedoen aan trajecten, en dergelijke. 

In 2011 is voor de gemeenteambassadeurs water een centrale rol weggelegd in het regionale 

uitwerkingsproces. De inzet van de gemeenteambassadeurs water kan ook na 2011 voortgang 

vinden, maar de rijkssubsidie loopt na 6 jaar af in december 2011. In verschillende regio's nemen 

gemeenten en waterschappen het initiatief om zelf de benodigde financiële middelen bij elkaar te 

brengen en zo de functie van gemeenteambassadeur water in de regio in stand te houden. 

Daarnaast is door de VNG het project Slim Samenwerken5 gestart met als doel gemeenten te 

ondersteunen bij intergemeentelijke samenwerking op een veel breder scala aan beleidsterreinen 

dan alleen water. Het bevat enerzijds de actieve uitwisseling van praktijkkennis en -ervaringen, die 

de gemeenten in staat stelt van elkaar te leren. 

3 VNG en UvW hebben begin 2011 handreiking Samenwerken op basis van afspraken opgesteld 

voor het toepassen van de nieuwe regelgeving voor afvalwater in de praktijk: 

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=104342&ch=DEF 
4 Meer informatie is te vinden op: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=101402 
5 Meer informatie is te vinden op: http://www.vng.nI/eCache/DEF/1/08/184.html 
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Ook zal het project nieuwe en bestaande kennis op het gebied van organisatie, financiën en 

juridische aspecten in de vorm van handreikingen, modellen of factsheets bevatten. 

[ Kenniscoaches 

Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen die door een regio ingeschakeld kunnen worden 

als deze bij de regionale uitwerking een extra stimulans in de inhoud of het proces kan gebruiken. 

De coaches brengen hoogwaardige kennis en/of procesvaardigheid in, waarmee zij nieuwe 

impulsen aan de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen kunnen geven. Dit doen ze 

door vragen te stellen, zaken ter discussie te stellen, ideeën aan te dragen en door makelen en 

schakelen het proces te bevorderen. Hun houding zal kritisch-opbouwend zijn. Ook is belangrijk 

dat zij onthecht zijn en van een afstand naar de regionale en plaatselijke situatie kunnen kijken. De 

inzet in dagen is beperkt. Zijn of haar rol is dus per definitie aanvullend en steunend. 

Kenniscoaches zijn geïntroduceerd in het Bestuursakkoord Water als ondersteuning van de 

regionale uitwerking door samenwerkende gemeenten, waterschappen eventueel samen met 

drinkwaterbedrijven of anderen. De regio kiest de kenniscoach, bepaalt planning en inzet van een 

kenniscoach (die verband moet houden met de doelen van het bestuursakkoord) en de vraag die 

zij aan hem of haar stellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt de helft van de 

kosten van de kenniscoach op zich. De verwachting is dat regio's begin 2012 een vraag naar een 

kenniscoach kunnen doen, zodat de eerste coachingstrajecten in de loop van 2012 van start gaan. 

Over de inzet van een kenniscoach wordt u nader geïnformeerd. Voor meer informatie verwijs ik u 

naar Stichting RIONED (zie ook www.riQol.net). 

Stok-achter-de-deur wetgeving 

In het bestuursakkoord water is ook opgenomen dat een verkenning start naar de 

(on)mogelijkheden van stimulerende wet- en regelgeving om het realiseren van de doelen van de 

afspraken in het bestuursakkoord zo nodig te versnellen dan wel af te dwingen. Inmiddels is een 

brede beleidsverkenning gestart naar de (on-)mogelijkheden van wet- en regelgeving. De VNG is 

hierbij betrokken. Op het moment dat er onvoldoende voortgang en resultaat is bereikt zal het 

kabinet overwegen om deze zogenaamde "stok-achter-de-deur" wetgeving in 2013 in procedure te 

brengen. VNG zet zich in om de voldoende voortgang te definiëren als voortgang in 

processtappen: zijn er afspraken gemaakt over doelen en ambities, concrete maatregelen 

uitgewerkt en concrete stappen gezet. Het streven van de VNG is dat gemeenten en 

waterschappen met voldoende voortgang en resultaat van het regionale uitwerkingsproces 

aantonen dat de wetgeving niet nodig is. 

Uitdaging voor de komende jaren 

Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water zijn de afspraken over intensieve 

samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen nogmaals 

bekrachtigd. Gemeenten en waterschappen krijgen de komende jaren de ruimte om zelf invulling 

te geven aan het bereiken van een doelmatiger waterbeheer. Dit doelmatiger waterbeheer is nodig 

gezien de uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. 
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Zoals u kunt zien in de bijlagen bij deze brief is de regionale uitwerking van de aanpak voor de 

afvalwaterketen in volle gang. Wij roepen u dan ook op om de gestarte dialoog verder uit te 

bouwen en te verdiepen en te komen tot concrete afspraken voor de gezamenlijke uitvoering van 

de beheertaken. 

Voor meer informatie over de inhoud en achtergronden van het bestuursakkoord water kunt u 

terecht bij de gemeenteambassadeur water bij u in de buurt of bij de heer Reginald Grendelman 

per mail, reqinald.grendelman@vng.nl of telefonisch, 070-373 8061. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. C.J.G.M. de Vet, 
lid directieraad 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Bijlage 1: zijn er in het gebied ambtelijke / bestuurlijke aanjagers? 
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Bijlage 2: zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over het regionale uitwerkingsproces? 
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Bijlage 3: zijn er concrete stappen gezet in de gezamenlijke investeringsprogrammering? 
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Bijlage 4: Concrete stappen gezet in de gezamenlijke uitvoering van operationele taken? 
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