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Samenvatting 

De afgelopen jaren zijn in heel Nederland gemeenteambassadeurs water actief geweest. De 

gemeenten staan voor forse uitdagingen in het werkveld water en riolering. Door o.a. afspraken in 

het bestuursakkoord water, veranderende wetgeving en het Deltaprogramma moeten gemeenten 

meer lokale afwegingen gaan maken. Ook zullen de stroomgebiedsbeheerplannen ten gevolge 

van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten worden herzien. Bij al deze ontwikkelingen 

kunnen de ambassadeurs ook de komende jaren een belangrijke rol spelen. De ambassadeurs 

zorgen ervoor dat water op de bestuurlijke agenda blijft staan en kunnen lokale 

samenwerkingsverbanden op het gebied van water en riolering initiëren en ondersteunen. 

Met deze brief willen wij u vragen om in overleg met de andere gemeenten en het waterschap in 

uw regio te overwegen of u ook zonder rijksbijdrage de komende jaren gebruik wilt maken van de 

inzet van een gemeenteambassadeur water. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Het werkveld Water en Riolering is volop in beweging. Op 26 mei jl. is het bestuursakkoord water 

ondertekend door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN. In het bestuursakkoord water zijn 

afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het watersysteem en 

de waterketen. De afspraken richten zich op het realiseren van een kostenbesparing, het verminderen 

van de kwetsbaarheid van de uitvoering van de beheertaken en het verder vergroten van de kwaliteit 

en het innovatievermogen. Eind mei j l. informeerde wij u met een ledenbrief over de consequenties 

van het bestuursakkoord voor gemeenten (BARW/U201100797 Lbr. 11/03). Ook is de afgelopen 

jaren de wetgeving veranderd en zijn lokale afwegingen belangrijker geworden. Gemeenten staan 

voor de uitdaging om de komende jaren op een doelmatige manier verder invulling te geven aan deze 

wetgeving en aan de zorgplichten voor het afvalwater, het hemelwater en grondwater. 

Gemeenteambassadeurs water 

De afgelopen jaren zijn in heel Nederland gemeenteambassadeurs water actief geweest. Uit de 

ervaringen van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk blijkt dat de inzet van de 

ambassadeurs een succes is geweest. Het programma startte in 2006 met als belangrijkste doel het 

betrekken van gemeenten bij het uitwerkingsproces voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De 

afgelopen jaren richtten de ambassadeurs zich nadrukkelijk op de brede wateragenda bij gemeenten 

en speelden de riolering en afvalwaterketen een belangrijke rol in het werkpakket. 



Inzet in de periode na 2011? 

Eind 2011 loopt de rijksbijdrage voor het programma van de gemeenteambassadeurs water af. De 

rijksbijdrage voorzag in circa de helft van de kosten voor de inzet van de ambassadeurs. Dat betekent 

dat de gemeenteambassadeurs de komende jaren geen bijdrage meer ontvangen van het Rijk. 

Ook zonder rijksbijdrage kunnen de gemeenteambassadeurs water de komende jaren een belangrijke 

rol spelen bij de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Zij hebben een procesrol als aanjager, 

ondersteuner en makelaar van kennis. De ambassadeurs zorgen ervoor dat water op de bestuurlijke 

agenda blijft staan. Ook kunnen zij lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van water en 

riolering (van gemeenten onderling en/of met het waterschap) initiëren en ondersteunen. Tenslotte 

kunnen zij bij de herziening van de stroomgebiedbeheersplannen voor de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW) die komend jaar vorm gegeven zal worden een belangrijke rol spelen. 

Met deze brief willen wij u vragen om in overleg met de andere gemeenten en het waterschap in uw 

regio te overwegen of u de komende jaren gebruik wilt maken van de inzet van een 

gemeenteambassadeur water. U zult hier de komende maanden door de gemeenteambassadeur die 

in uw regio actief is, worden benaderd. In de bijlage staat het overzicht van de 

gemeenteambassadeurs water en hun contactgegevens. 

Gemeenten in de regio's waar geen gemeenteambassadeur actief is, kunnen voor informatie over de 

inzet van de gemeenteambassadeurs water in de periode na 2011 terecht bij het VNG-bureau. 
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Gemeenteambassadeurs Deltaprogramma 
Naast de regionale gemeenteambassadeurs wafer zijn er ook gemeenteambassadeurs voor het 

Deltaprogramma actief. In onderstaand kader wordt hun taak en werkveld toegelicht. 

Gemeenteambassadeurs deltaprogramma 
Sinds 2010 zijn 6 gemeenteambassadeurs actief voor de uitwerking van het Deltaprogramma. De ambassadeurs 
zijn gekoppeld aan de 6 deltagebieden, te weten: Wadden, IJsselmeergebied, Kust, Rivierengebied, Rijnmond & 
Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta. Per deltagebied is één gemeenteambassadeur beschikbaar die als 
"verbindingsofficier" optreedt tussen de regionale projectorganisaties en de individuele gemeenten en hiermee 
het uitwerkingsproces van de regionale deltaprogramma's ondersteunt. 
Het ministerie van l&M financiert ook in 2012 de inzet van de gemeenteambassadeurs voor het 
Deltaprogramma. Voor de inzet is geen regionale bijdrage vereist. 

r-
Heeft u vragen over het gebiedsgerichte programma in uw regio en de betrokkenheid van 

gemeenten? Neem dan contact op met de gemeenteambassadeur deltaprogramma: 

IJsselmeergebied 
Kust* 
Rijnmond- en Drechtsteden * 

Rivieren (Maas- en Rijntakken) 
Waddengebied 
Zuidwestelijke Delta * 

Guido Vermeer 06-41880234, gfm.vermeer@lelvstad.ni 
Herman Bode 06-51859702, hbode@live.nl 
Gelske van Beusekom 06-24226569, 
bureauvanbeusekom@kpnmail.nl 
Francis van Zandbrink 06-50222689, francis@.van-zandbrink.nl 
Egbertha Schuiling 06-50576881, e.schuilinp@watermediair.nl 
Erik van Leemreijze 06-46632613, leemreiize.e@thoien.nl 

In de deelgebieden Kust, Rijnmond- en Drechtsteden is per januari 2012 sprake van een vacature. 

Voor meer informatie over de inzet van de gemeenteambassadeurs water in de periode na 2011 kunt 

u terecht bij Gert Dekker (gert.dekker@vng.nl, 070-3738648). Natuurlijk kunt u ook contact opnemen 

met de ambassadeur bij u in de buurt. Voor meer informatie verwijs ik naar www.vng.nl/water. 

Hoogachtend, 

Verenkjing van Nederlandse Gemeenten 

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

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Bijlage: Overzicht gemeenteambassadeurs Water 

In het onderstaande overzicht zijn de gegevens van de gemeenteambassadeurs water per regio 

weergegeven. 

Regio Noord 

Waterschap Hunze en Aa's 

Waterschap Noorderzijlvest 

Wetterskip Fryslan 

Regio Oost 

Waterschap Regge en Dinkel 

Waterschap Rijn en IJssel 

Waterschap Groot Salland 

Waterschap Velt en Vecht 

Waterschap Reest en Wieden 

Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

Regio Midden 

Waterschap Zuiderzeeland 

Waterschap Vallei en Eem 

Regio Zuidoost Veluwe 

Regio Noord Veluwe 

Jeroen Niezen, 06-30717435. j.niezen@groningergemeenten.ni 

Jeroen Niezen, 06-30717436, i.niezen@groningergemeenten.nl 

Egbertha Schuiling, 06-50576881, e.schuiling@waterroediair.nl 

Sonja Rasenberg, 06-29586901, s.rasenberq@jegio-achterhoek.nl 

Sonja Rasenberg, 06-29586901, s.rasenberq@jegio-achterhoek.nl 

Sonja Rasenberg, 06-29586901, s.rasenberq@regig-achterhoek.nl 

Gerard Hoogerkamp, 06-52565860, g.hoogerkamp@emmen.nl 

Gerard Hoogerkamp, 06-52565860, q.hQoq8rkamp@8mmen.nl 

Louis Broersma, 06-20134730, Louis.broersma@grontmij.nl 

Henk de Weerd, 036-5277903, hiweerd@.almere.nS 

Jan van 't Klooster, 033-4695111, J.vantKlooster@amersfoort.nl 

Diederik Anema, 055-5802587, d.anema@apeldoorn.nl 

Martin van Leussen, 06-20735025, mvleussen@.reqionoorejye!.uwe.n! 

Regio West 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Herman Bode. 06-51859702. hbode@Jive.nl 

Goeree-Overflakkee Cees Jongejan, 06-10439583, cic.jongeian@isqQ.ni 

Hoogheemraadschap van Amstel Gooi en Vecht Nico Altorf, 020-540 42 39, 

n.j.altorf@amstelveen.nlHoogheemraadschap van Rijnland Eric Kortland, 06-42999749, 

erickortlandt@.vahoo.com en 

Jur Visser, 06-18654065, juurvisser@hotmail.com 

• Waterschap Rivierenland Onno van Gilst, 0345-636244, opvgilst@leerdam.nl en 

Boudewijn Vester, 010-4362055, b.a.s.vester@hetnet.nl 

Regio Zuid 

Pascal van Eijnden, 0166-668289, eiinden.Dvd@tholen.nl 

Harold Soffner, 0412-458920, h.soffri8r@bernheze.nl 

Pierre Backx, 016-5579562, p.backx@roosendaal.nl 

Albert-Jan Vester, 0411-655911, aibert-ian.vester@boxteLnl 

Guus Rameckers, 049-5575342, q.rameckers@weert.nl 

Marcel Janssen, 06-54745249, marceJ.ianssen@landgraaf.nl 

Zeeland 

Waterschap Aa en Maas 

Waterschap Brabantse Delta 

Waterschap de Dommel 

Ws Peel en Maasvallei 

Ws Roer en Overmaas 
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