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Inhoudsopgave

Gehanteerde afkortingen
BAW 2011

Bestuursakkoord Water

IBP

Interbestuurlijk Programma

RBO Noord

Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord

DPRA

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

GWSW

Gegevenswoordenboek stedelijke water

DAMO

Datamodel watersysteem

Uniex

Uniform Exploitatiemodel

3 K’s

Kwaliteitsverhoging, Kostenbesparing en Kennisvermeerdering

WKGD

Waterketen Groningen Noord-Drenthe

WMD

Drents drinkwater

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

UvW

Unie van Waterschappen

IPO

Interprovinciaal Overleg

Vewin

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

WKK

Waterketenkaart
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1. INLEIDING
Lasten van onze inwoners minder hard laten stijgen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een
belangrijke reden voor samenwerking met gemeenten, waterschappen en waterbedrijven: de partners van het
waterakkoord. En die samenwerking loont! Met een waterakkoord wat zijn diensten heeft bewezen. Door die
samenwerking stijgen de lasten minder snel en verbetert de leefomgeving, wat ten goede komt aan onze
inwoners en bedrijven. Daarnaast is het mooi om te zien hoe de organisaties van elkaar leren en enthousiast
aan het werk zijn.
Het huidige waterakkoord zit in het laatste jaar. Om onze inwoners blijvend van dienst te zijn gaan we het
waterakkoord voortzetten. Met een nieuw waterakkoord zijn we op de toekomst voorbereid. Zo is de invloed
van klimaatwijzigingen ook merkbaar in onze samenwerking. We blijven onze inwoners centraal stellen door
wateroverlast bij hevige regenval te beperken en rioolkosten minder hard te laten stijgen.
Het waterakkoord zelf is een samenwerkingsovereenkomst die als bijlage 1 bij dit rapport is opgenomen.
AANLEIDING EN REDEN NIEUW WATERAKKOORD
Met bestuurders hebben we vorig jaar richting gegeven en voorkeuren uitgesproken voor een nieuw
waterakkoord. Samenwerkingsprojecten willen we voortzetten en er zijn nieuwe opgaven bijgekomen. Denk
daarbij aan klimaatadaptatie en de Omgevingswet. We houden de voordelen van werken in een
netwerkorganisatie
HUIDIGE WERKWIJZE
Onze samenwerking bestaat uit een netwerkorganisatie van alle partners. Verschillende waterprofessionals en
managers werken samen aan het waterakkoord. Waterprofessionals doen dit vanuit hun eigen organisatie en
besteden een deel van hun werkweek aan onze samenwerkingsprojecten. De netwerkorganisatie
ondersteunen we met een fulltime waterregisseur. De resultaten monitoren we jaarlijks door een speciaal
ontwikkelt landelijk model. De uitkomsten rapporteren wij regionaal en landelijk.
Onze regio werkt aan zes focusprojecten.
In bijlage 2 gaan we nader in op de huidige werkwijze van het waterakkoord.
CONTEXT
Onze samenwerking staat niet op zichtzelf maar is onderdeel van 46 vergelijkbare Waterketens in Nederland.
Landelijke akkoorden en afspraken hebben een relatie met onze samenwerking. Hieruit blijkt dat we samen
een aantal stevige opgaven hebben om te blijven samenwerken.
We zijn samen een grote groep met veel organisaties, daar mogen we best trots op zijn. Met zoveel partners
hebben we veel bereikt.
In bijlage 3 leest u meer over deze context.
LEESWIJZER
In paragraaf 2 leest u hoe we vorig jaar bestuurders hebben gepeild om een nieuw waterakkoord op te stellen.
Hoofdstuk 3 beschrijft op hoofdlijnen het nieuwe waterakkoord die we in hoofdstuk 4 nader concretiseren. In
hoofdstuk 5 leest u ons advies om de samenwerking verder te continueren.
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2. BETROKKENHEID BESTUURDERS
Bestuurders zijn goed betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe waterakkoord. Ze zijn op de hoogte van
de inhoud en hoe het in de eigen gemeente loopt. Deze betrokkenheid komt de samenwerking ten goede wat
zich uiteindelijk vertaalt in voordelen voor onze inwoners.
Het overgrote deel van de partners wil verder samenwerken, met meer bestuurlijke invloed op het verloop en
een slagvaardige manier van werken. Ook de nieuwe opgaven klimaatadaptatie, Omgevingswet en
duurzaamheid moeten we opnemen in het nieuwe waterakkoord.
In bijlage 4 leest u meer over hoe wij de bestuurders peilden over een mogelijk vervolg van het waterakkoord.
Hieronder ziet u de onderwerpen op volgorde van belangrijkheid die de bestuurders aangaven.

De Waterketen bestaat uit drinkwater en rioolwater. Het betreft de keten van winning en distributie van
drinkwater en vervolgens inzameling, transport en zuivering van rioolwater.
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3. HOOFDLIJNEN NIEUW WATERAKKOORD
Samen met bestuurders zijn onderstaande hoofdlijnen tot stand gekomen.
WATER STAAT CENTRAAL
De nieuwe opgaven: klimaatadaptatie, Omgevingswet en duurzaamheid vragen om samenwerking tussen
dezelfde partners uit de Waterketen. We willen deze nieuwe opgaven daarom graag toevoegen aan het nieuwe
waterakkoord.
SAMENWERKEN TEGEN DE LAAG ST MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
We delen kennis en ervaring om van elkaar te leren en we werken samen tegen de laagst maatschappelijke
kosten. We zijn ons bewust dat we werken in een keten en dat iedere organisatie daar afzonderlijk aan
bijdraagt. Uiteindelijk leidt dat tot een minder snelle verhoging van lasten voor onze inwoners en bedrijven.
DE 3K’S
Door op kosten te besparen, de kwaliteit te verbeteren en kennis te vermeerderen komen we tegemoet aan
onze inwoners. Door de samenwerking stijgen de lasten van inwoners minder hard, dat merken ze direct in de
portemonnee. Door het samen aanpakken van riooloverstorten hebben inwoners minders last van
wateroverlast. Kostenbesparing, Kwaliteitsverbetering en Kwetsbaarheidsvermindering blijven uitgangspunt in
de samenwerking.
Vooral de kwetsbaarheidsvermindering blijft een belangrijk doel waar alle organisaties voordeel van hebben.
De afzonderlijke organisaties blijven verantwoordelijk voor hun eigen kostenbesparing, maar we willen
focussen op de voordelen die door de samenwerking zijn te halen.
DUURZAAM HANDELEN
Duurzaam werken betekent dat we zuinig zijn op het milieu, grondstoffen én water. Water is een essentieel
onderdeel van ons bestaan en daar gaan we verantwoord mee om. We versnellen de duurzaamheidsdoelen
van de organisaties in het waterakkoord, samen komen we verder dan alleen. We gaan in de samenwerking
voortdurend kijken waar we winst in duurzaamheid kunnen halen. Zo voegen we bij alle projecten en
uitvoeringsklussen een duurzaamheidsparagraaf toe met eigen ambities.
ORGANISATIE
In het nieuwe waterakkoord willen we meer verbinding met het bestuur zodat we nog sneller onze doelen
kunnen bereiken. Dit is ook belangrijk vanwege klimaatadaptatie en Omgevingswet, dit vraagt om een bredere
bestuurlijke blik.
Verder is het nodig dat de samenwerking niet te vrijblijvend is. We maken afspraken met elkaar en daar
houden we elkaar aan. De samenwerking moet echter geen dwangbuis zijn en daarom is het mogelijk voor een
organisatie om iets meer of minder te doen.
We gaan weer werken met een lichte samenwerkingsconstructie: een waterakkoord gebaseerd op een
samenwerkingsovereenkomst met een uitvoeringsprogramma. We zoeken daarbij naar een goede balans
tussen zelfstandig, snel en effectief besluiten nemen door de netwerkorganisatie en zorgvuldige besluitvorming
voor majeure zaken.
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4. CONCRETE UITWERKING VAN DE HOOFDLIJNEN.
In dit hoofdstuk hebben we de hooflijnen uit de vorige paragraaf uitgewerkt in concrete plannen en acties.
WATER CENTRAAL
Het nieuwe waterakkoord levert een actieve bijdrage aan de klimaatadaptatie. De klimaatadaptatie gaat over
de gevolgen van meer hitte, droogte, waterveiligheid en wateroverlast. De partners bereiden zelfstandig de
leefomgeving van onze inwoners zo goed mogelijk voor op de klimaatverandering. De waterprofessionals
leveren specifiek op het onderdeel gevolgen van hevige regenval, lees stresstesten wateroverlast, een bijdrage
aan klimaatadaptatie. Andere onderdelen vallen buiten de scope van onze samenwerking.
Door het organiseren van kennisbijeenkomsten werken de waterprofessionals op dit punt aan bewustwording
en kennisuitwisseling. Ook levert de samenwerking een vertegenwoordiger in de werkgroep Delta Programma
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het Regionaal bestuurlijk overleg Noord (RBO-noord). Het RBO heeft de taak
het Rijk over de voortgang van de klimaatadaptatie te informeren. Dit gebeurt door gemeenten en
waterschappen te raadplegen over de voortgang van hun klimaatadaptatie. De vertegenwoordiger stimuleert
waar nodig de gemeenten om de stresstesten klimaatadaptatie uit te voeren en vormt de schakel tussen de
gemeenten en de werkgroep DPRA.
DE OMGEVINGSWET VERP LICHT OVERHEDEN EEN OMGEVINGSVISIE TE MAKEN. IN DE
OMGEVINGSVISIE MOETE N ZIJ REKENING HOUDEN MET DE VERSCHILLENDE BELANGEN IN EEN
GEBIED. NU BESLISSEN OVERHEDEN VAAK ALLEEN OVER EEN DEELPROJECT. ZE KIJKEN VAAK
NIET NAAR DE ANDERE PLANNEN VOOR HET GEBIED. DOOR DEZE OMGEVINGS VISIE HOEVEN
INWONERS EN BEDRIJVEN STRAKS NOG MAAR ÉÉN VERGUNNING (DIGITAAL) AAN TE VRAGEN
BIJ ÉÉN LOKET. DE OMGEVINGSWET ZORGT VOOR DEREGULERING VAN LANDELIJKE N ORMEN EN
REGELS, WAARDOOR DE PARTNER S NU ZELF EIGEN BELE IDSKADERS GAAN OPSTE LLEN. DEZE
BELEIDSKADERS GAAN WE MET ELKAAR ZO VEEL MOGELIJK AFSTEMMEN. SAMENWERKEN TEGEN
DE LAAGSTE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
Een keuze in onderhoud, renovatie en vervanging van een onderdeel in de ene organisatie, kan doorwerken in
de kosten van een ander onderdeel bij een andere organisatie. Dit kan leiden tot suboptimalisatie en hogere
maatschappelijke kosten en dat willen we voorkomen. We kiezen voor de oplossing die leidt tot het werken
tegen de laagst maatschappelijke kosten.
We kijken verder specifiek naar projecten die juist door samenwerking een financiële meerwaarde opleveren.
Door onze uitvoeringsprogramma’s naast elkaar te leggen, kijken we of we financieel voordeel halen door het
samen uit te voeren. Op deze wijze verdient de samenwerking zich ook terug.
DE 3K’S UITGEWERKT IN PROJECTEN
Het project Meten en Monitoren blijft onderdeel van de Waterketen. In dit project richten we ons op het hele
rioolwatersysteem. Waterschap Hunze en Aa’s verzamelt gegevens van de partners, analyseert deze en
verstrekt verbeteradviezen. Het drinkwatersysteem betrekken we hierbij vanaf 2020.
Gegevensbeheer continueren we en uiterlijk 2022 participeren alle partners. Iedereen werkt met een volledig
en actueel databestand. De gemeenten doen dit volgens de standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water
(GWSW) en de waterschappen volgens het Datamodel Watersysteem (DAMO). Via webservices bieden we deze
gegevens aan landelijke en regionale knooppunten. De netwerkorganisatie biedt de partners verbeteradviezen
over onderhoud, renovatie en vervanging.
We blijven aan de Waterketenkaart werken. Dit project heeft sterke binding met Gegevensbeheer en Meten en
Monitoren omdat voor de Waterketenkaart goede basisgegevens nodig zijn. De informatieverstrekking aan
inwoners en bedrijven via het Gegevensknooppunt Groningen is van belang door de eisen van de
Omgevingswet. De Waterketenkaart is een belangrijk hulpmiddel voor de waterprofessional in de uitoefening
van zijn of haar taak.
Het project Uniform Exploitatiemodel (Uniex) is een gestandaardiseerd exploitatiemodel waar alle gemeenten
over beschikken. Hiermee kun je overeenkomsten en verschillen in de exploitatie vergelijken. Ook kunnen we
de invloed van de financieringssystematiek op de heffingen beter onderbouwen. Jaarlijks monitoren we met
het landelijke model de kostenontwikkeling
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Het project Kennis in beweging geeft inzicht in de kennis van onze waterprofessionals. De kwetsbaarheid van
de organisaties wordt bepaald door twee elementen. Het ene element is de aanwezige kennis van de
waterprofessionals. Het werk wordt complexer en het is voor individuele medewerkers niet mogelijk op alle
onderdelen specifieke kennis te hebben. Door het RIONED*-project hebben we inzicht gekregen in de leemten
in kennis. Door kennisbijeenkomsten, masterclasses en maatwerkopleidingen te organiseren brengen we
kennis op een hoger peil.
Het andere element is het personeelbestand. Het aantal professionals neemt door vergrijzing de komende
jaren sterk af terwijl de instroom niet even groot toeneemt. We willen jonge technici interesseren voor het
werk in de Waterketen door een gezamenlijk beleid te voeren voor stagiairs en starters. Ook willen we de
kennis en capaciteit voor hele specialistische onderdelen in de Waterketen samen bekostigen.
* Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Zij hebben een tool om de kennis in kaart
te brengen.

DUURZAAM HANDELEN
Elke organisatie heeft ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het waterakkoord zet daar
iets unieks bovenop wat we alleen door samenwerking bereiken. Onze samenwerkingsprojecten analyseren we
en toetsen we op die meerwaarde. Door het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf dwingen we het
onszelf meetbaar te maken. Een mooi voorbeeld is het terugdringen van medicijnresten in het
oppervlaktewater. Door hierin samen op te trekken verwachten we veel meer te bereiken dan dat elke
organisatie dit apart oppakt en uitwerkt.
We gaan op zoek naar duurzaamheidsverbeteringen die een afzonderlijke organisatie zelf niet kan realiseren,
maar wel samen met andere partners. Synergie behalen in duurzaamheid noemen we dat.
ORGANISATIE
We willen een passende organisatie die op een flexibele en pragmatische manier de werkzaamheden
ondersteunt. De afgelopen periode bewees dat de samenwerking effectief was, maar we willen die nog verder
aanscherpen. Dat doen we op de volgende manier:
1.

SLAGVAARDIGER WERKEN

In 2015 startte onze samenwerking met 31 organisatie, in 2021 is dit aantal verminderd tot 18 organisaties.
Gemeenten hebben nu de mogelijkheid tot rechtstreekse vertegenwoordiging in de samenwerking. We
vergroten zo de slagvaardigheid, omdat men besluiten rechtstreeks in de eigen organisatie kan communiceren.
Concreet betekent dit een regiegroep waarin elke organisatie vertegenwoordigd is op managementniveau.
Daarnaast stellen we een begeleidingsgroep op met waterprofessionals uit elke organisatie.
Uiteraard kunnen kleinere gemeenten besluiten een samenwerkingscluster te vormen met één
vertegenwoordiger in de regiegroep en de begeleidingsgroep.
We willen in de toekomst ook werken met meerjarenbegrotingen voor de samenwerkingsprojecten. Binnen
deze meerjarenbegroting krijgt de samenwerking een grotere bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen.
Nieuwe of gewijzigde samenwerkingsprojecten leggen we eerst voor aan de organisaties voordat we tot
uitvoering overgaan.
De Waterketen is gevormd door gemeenten, waterschappen en de waterbedrijven. Met de provincie
Groningen en Drenthe maken we op specifieke onderdelen zoals de klimaatadaptatie en de Omgevingswet
afspraken, maar ze vormen geen onderdeel van de samenwerking zelf.
2.

BESTUURLIJKE RELATIE VERSTERKEN

Door bestuurders een grotere rol te geven bij de samenwerking, zijn de bestuurders meer betrokken bij de
samenwerking. Op die manier blijft de scope zichtbaar en verhogen we de kennis over het onderwerp water.
Daarbij zorgen we ervoor dat alle partners hetzelfde beeld hebben over de inhoud en deelname van de
projecten.
Verder is er een grotere rol weggelegd voor de bestuurders rond de nieuwe opgaven klimaatadaptatie en
Omgevingswet. Het ligt voor de hand om dit te ondervangen door de relatie met het bestuur te versterken.
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Verbeteringen na 2020
In 2016 is een klankbordgroep van vier bestuurders ingesteld. In deze groep zitten vertegenwoordigers van elke
organisatie: één bestuurder van een waterschap, een van het waterbedrijf en twee van de gemeenten. Deze
klankbordgroep zetten we om in een stuurgroep met dezelfde samenstelling.
Deze stuurgroep stelt de begroting en de jaarrekening vast, neemt besluiten op de voorstellen van de
regiegroep en neemt waar nodig initiatief voor verbeteringen in de samenwerking. De stuurgroep komt jaarlijks
vier keer bijeen.
In plaats van één jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst, organiseren we vanaf 2020 twee bijeenkomsten en indien
nodig een extra bijeenkomst. In deze bijeenkomst benoemen we de afgevaardigden in de stuurgroep.

ALLE PLANNEN EN ACTIES OP EEN RIJ






















Kennisbijeenkomsten organiseren voor waterprofessionals over stresstesten wateroverlast
Vertegenwoordiging gemeenten in werkgroep DPRA van RBO-noord
Gezamenlijke beleidskaders afstemmen door de Omgevingswet
Projecten uitvoeren in de Waterketen tegen de laagst maatschappelijke kosten
Projecten uitvoeren die specifiek meerwaarde opleveren vanwege samenwerking
Uitvoeringsprogramma afstemmen en gezamenlijk projecten uitvoeren
Meten en Monitoren verder invoeren
Gezamenlijk gegevens beheer invoeren voor alle partners
Waterketenkaart realiseren voor de hele regio
Regionaal Uniex model continueren
Jaarlijks monitoren met behulp van landelijk model
Kennisbijeenkomsten, masterclasses en maatwerkopleidingen over waterbeheer in de regio
organiseren
Gezamenlijk professionals aanstellen voor specialistische taken
Gezamenlijk beleid voeren voor aantrekken stagiairs en jonge technici
Projecten uitvoeren waarbij synergie wordt behaald met duurzaamheid
Rechtstreekse vertegenwoordiging management in regiegroep
Instellen regionale begeleidingsgroep waterprofessionals
Meerjarenbegroting hanteren
Afspraken samenwerking maken met provincies Groningen en Drenthe
Stuurgroep van vier bestuurders instellen
Twee á drie bijeenkomsten per jaar organiseren voor alles bestuurders

In bijlage 5 zijn projectplannen en de meerjarenbegroting opgenomen.
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5. SAMENVATTING
Samenwerken in de Waterketen is nog meer nodig dan voorheen. Het zou jammer zijn om de ingezette
samenwerkingsprojecten geen vervolg te geven. Kennisvermeerdering en instroom van nieuwe medewerkers
vragen meer tijd om de kwetsbaarheid van de organisaties te verminderen. De nieuwe opgaven
klimaatadaptatie en Omgevingswet kunnen niet om samenwerking heen.
We willen geen zware samenwerkingsconstructie maar we gaan door met onze huidige netwerkorganisatie,
waarin we de bestuurlijke relatie versterken en de slagvaardigheid toeneemt.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: SAMENWERK INGSOVEREENKOMST (NA DER OPSTELLEN)
In de overeenkomst nemen we de overwegingen, definities, doelen, randvoorwaarden, duur (1 januari 2020 tot
1 januari 2025), organisatie, mensen en middelen, toe- uittreding, opzegging, communicatie en
geschillenregeling op.
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BIJLAGE 2: WERKWIJZE HUIDIG WATERAKKOORD
ORGANISATIE
Het huidige waterakkoord van de Groninger- en Noord-Drentse gemeenten, de twee waterschappen Hunze en
Aa’s en Noorderzijlvest en de twee waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD loopt van september 2014
tot 1 januari 2020. Dit akkoord is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst WKGD met als bijlage het
Uitvoeringsprogramma WKGD Fase 3 en het Rapport Samenwerkingsmodel. Dit akkoord komt voort uit het in
2011 gesloten Bestuursakkoord Water (BAW) tussen de VNG, UvW, IPO, Vewin en het Rijk. De opgave in het
BAW en het regionale akkoord zijn in de Waterketen de drie doelen: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te
verbeteren, afgekort de 3K’s.
Vanaf 2015 is een netwerkorganisatie van start gegaan en deze is als volgt vormgegeven.


Zeven clusters (van drie of vier buurgemeenten) richten zich op projecten en diensten die het beste op dit
schaalniveau worden uitgevoerd. In de clusters worden door het waterteam bestaande uit
waterprofessionals en onder leiding van de clustercoördinator, gewerkt aan deze projecten. In het cluster
vindt verantwoording plaats aan de managers en de bestuurders van de gemeenten en waterschappen.
NB: in het cluster Groningen, Haren en Ten Boer ook samen met het waterbedrijf.



Een regionale regiegroep van managers die zich richten op projecten die we uitvoeren voor de hele regio.



Een waterregisseur met ondersteuning van een communicatieadviseur, voor ondersteuning van de clusters
en de regiegroep.



Een bestuurlijke klankbordgroep van 4 bestuurders uit de verschillende organisaties.



De vereniging Groninger Gemeenten verzorgt onder leiding van de waterregisseur de administratie.

MONITORING
De resultaten van de samenwerking monitoren we jaarlijks met een landelijk model. We toetsen onze
kostenverlaging, kwaliteitsverhoging en vermindering kwetsbaarheid. De doelstellingen op het gebied van
kostenverlaging en kwaliteitsverhoging worden bereikt in 2020. De doelstelling op het gebied verminderen van
de kwetsbaarheid is tot en met 2018 achtergebleven.
BEPERKEN KOSTENSTIJGING
De opdracht was om de geprognotiseerde kostenstijging in 2020 met 10% te beperken. Deze doelstelling halen
we naar verwachting in 2020 ruimschoots, we bereiken waarschijnlijk zelfs een verlaging van 17%.
KWALITEITSVERHOGING
Met detailvragen bevragen we de organisaties jaarlijks om de resultaten voor kennisvermeerdering,
samenwerking en beleidsvorming aan te geven. Hierin is een gestage groei te constateren. Eind 2017 zaten we
op 78% (gepland was 70%) van ons doel in 2020.
KWETSBAARHEIDSVERMINDERING
Dit gaat over de beschikbaarheid van personeel op verschillende beleidsniveaus in de afzonderlijke
organisaties. Hier zaten we eind 2017 op 28% (gepland was 70%) van ons doel in 2020. Onbekend is of de
invloed van de gemeentelijke herindelingen hierop een positieve ontwikkeling laat zien. De regiegroep zet de
resterende jaren hier in ieder geval extra op in door het project RIONED Rioleringskennis in beweging. In 2018
is de eerste fase van het project uitgevoerd. Het cluster Westerkwartier volgt in de eerste helft van 2019. In
2019 en verder ondernemen we acties (cursussen, workshop en themabijeenkomsten) om de kennis bij de
waterprofessionals te verhogen. Dit project draagt bij aan de vermindering van kwetsbaarheid.
ZES FOCUSPROJECTEN
Met zes focusprojecten werken we in onze regio gericht aan bovenstaande doelstellingen. Deze projecten zijn:
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1.

Gezamenlijk Gegevensbeheer, het project is nog niet af, eind 2018 participeren zeven gemeenten en
de rest moet nog volgen. De bedoeling is dat we gegevens op een hoog niveau brengen en dat we met
behulp van deze gegevens adviezen geven over onderhoud, renovatie en vervanging van het
rioleringsareaal. De noodzaak hiervoor bekrachtigen we in het BAW-addendum (zie hoofdstuk 4).

2.

Meten en Monitoren, waarbij waterschap Hunze en Aa’s vanaf 2018 optreedt als faciliterende partij
voor alle organisaties en dit project de komende vijf jaren uitwerkt.

3.

Waterketenkaart, van de waterkaarten van alle gemeenten maken we uiteindelijk één regionale
Waterketenkaart. De doorontwikkeling naar een volledig werkend regionaal systeem zal nog een
aantal jaren duren.

4.

Educatieproject, het speciale lesprogramma Ons Water in jouw Klas, is en wordt door een groot aantal
basisscholen afgenomen.

5.

Risico gestuurd beheer, alle gemeenten passen assetmanagement toe op het rioleringsareaal,
waardoor ze alleen technisch afgeschreven riolering vervangen.

6.

De eerste fase van project Uniex is afgerond. Met de financiële modellen kunnen we in de komende
jaren de organisaties meer bewust maken van de overeenkomsten en verschillen en de invloed op de
rioolheffingen.

BIJLAGE 3: CONTEXT V AN DE WATERSITUATIE IN 2019
De Waterketen in onze regio staat niet op zichzelf en is onderdeel van in 46 vergelijkbare Waterketens in
Nederland. In deze bijlage komen een aantal landelijke opgaven en ontwikkelingen aan de orde die van invloed
zijn op onze regionale Waterketen. Ook geven we de andere Waterketensamenwerkingen in Noord-Nederland
aan.
DE STAAT VAN ONS WATE R
De minister rapporteert jaarlijks de Tweede Kamer met de rapportage De staat van ons water. Hierin
rapporteert ze alle wateraangelegenheden die in ons land spelen. Specifiek over de regionale samenwerking
Waterketen van het BAW 2011 is het volgende opgenomen.

Regionale samenwerking in de Waterketen (pagina 15)
Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 samen in 49 regionale
samenwerkingsverbanden. Hierin staan bevordering van de kwaliteit van de beheertaken,
vermindering van de personele kwetsbaarheid en kostenbesparingen centraal. Er zijn regionale
samenwerkingsplannen opgesteld en steeds meer regio’s zijn aan de slag met het opstellen van
gezamenlijke investeringsprogramma’s. Ruimtelijke adaptatie aan klimaatverandering en
implementatie van de Omgevingswet worden meegenomen in de visievorming en
uitvoeringsprogramma’s van de regio’s
Conclusies lastenontwikkeling en doelmatigheidswinst (pagina 111 en 112)
De doelmatigheidswinst ligt in 2017 op circa 770 miljoen euro en is daarmee hoger dan de
afgesproken doelstelling van 750 miljoen euro per jaar in 2020. Vooral gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven beperken de kostenstijging, onder meer door
samenwerking, interne besparingen, verbeterd assetmanagement en gezamenlijke
investeringsbeslissingen. Omdat de doelstelling tot op heden ruimschoots wordt gerealiseerd,
ontwikkelen ook de heffingen voor burgers en bedrijven zich gematigder dan zonder het
Bestuursakkoord Water het geval zou zijn geweest. De komende jaren wordt de monitoring van
de doelmatigheidswinst voortgezet, om na te gaan of de doelmatigheidswinst boven de
afgesproken waarde blijft. Ook de ontwikkeling van de geleverde prestaties blijft een belangrijk
onderdeel in deze monitoring
Bron: Staat van ons water, mei 2018

De samenwerking levert dus veel op in de regio’s: kosten worden bespaard waardoor heffingen zich
gematigder ontwikkelen. En er zijn steeds meer regio’s die aan de slag gaan met de nieuwe opgaven als gevolg
van klimaatverandering.

INTERBESTUURLIJK PRO GRAMMA (IBP)
Het IBP is een belangrijke leidraad voor het oppakken van in totaal negen maatschappelijke opgaven.
Voor de Waterketen is de eerste maatschappelijke opgave Samen aan de slag voor het klimaat de
belangrijkste. Hierbij zet men in op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Een
samenhangende regionale visie en aanpak zijn hiervoor essentieel. Op het gebied van klimaatadaptatie hebben
overheden in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie afgesproken de aanpak van het klimaatbestendig maken van
de inrichting te versnellen.
VERLENGING BAW 2011 TOT 2022: ADDENDUM
http://www.samenwerkenaanwater.nl/media/vh5684/AddendumBestuursakkoordWaterRAv3.pdf
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Landelijk is er grote tevredenheid over de werking van het bestuursakkoord. Nationaal en regionaal is de
samenwerking verbeterd, met als belangrijk resultaat dat de kosten voor het waterbeheer beheersbaar blijven.
Nog niet alle doelen uit het BAW zijn gerealiseerd, maar ze zijn wel in zicht. Nieuwe ontwikkelingen vragen om
een aantal aanvullende afspraken, om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst de beschikking
houdt over een veilig en duurzaam watersysteem. Zo maken de BAW-partners afzonderlijke afspraken over de
onderwerpen klimaatadaptatie en waterkwaliteit (zie hieronder). In het addendum zelf staan nieuwe en
hernieuwde afspraken over de volgende onderwerpen:
Samenvatting van de aanvullende afspraken:






Bruikbare en toegankelijke data en informatie. Doel is om data en informatie-uitwisseling op orde te
hebben.
Cybersecurity. Doel is bedreigingen van digitalisering het hoofd bieden.
Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven continueren. Doel is om de
samenwerking in de regio’s voort te zetten voor vooral kwetsbaarheidsvermindering en
kwaliteitsverhoging. Kostenbesparing blijft belangrijk.
Implementatie Omgevingswet. Doel is om door samenwerking regionaal beleid op te stellen en
maatregelen uit te voeren

BESTUURSAKKOORD KLIM AATADAPTATIE
Op 20 november 2018 is het nieuwe Bestuursakkoord (pdf, 4.4 MB) ondertekend door het Rijk en de koepels
van gemeenten, provincies en waterschappen. Met de ondertekening geven deze partijen een impuls aan de
aanpak van klimaatadaptatie en de uitvoering van de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie. Daarvoor is 300 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk, plus een even groot bedrag
vanuit de decentrale overheden.
Voor de uitvoering van de klimaatadaptatie wordt verwacht dat de 49 werkregio’s van de Waterketens hier
mee aan de slag gaan. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord (RBO Noord) monitort en rapporteert de
voortgang aan het Rijk. RBO Noord heeft een aparte werkgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
opgericht.
BESTUURSAKKOORD WATERKWALITEIT
Voor de waterkwaliteit is ook een apart bestuursakkoord in de maak. Denk hierbij aan vervuiling van het water
door bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Vooral het laatste is belangrijk voor de Waterketen.
Medicijnenresten verdwijnen via het toilet in de (afval)Waterketen en komen in toenemende mate in het
oppervlaktewater. Door betere voorlichting aan bewoners, een betere inzamelstructuur en tot slot betere
zuiveringstechnieken voorkomen we dat medicijnresten in het milieu komen.
VOORTZETTING SAMENWERKING 46 REGIONALE WERKREGIO’S
In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de Waterketen. Op enkele
uitzonderingen na betreft het regionale samenwerkingsverbanden waar men door bestuurlijke afspraken
samenwerkt. De grenzen van de regionale samenwerkingsverbanden zijn bepaald door de grenzen van
zuiveringskringen en/of gemeentegrenzen. In Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) zijn vier
samenwerkingsverbanden.
1.
2.
3.
4.

Groningen en Noord-Drenthe: de samenwerking beschreven in dit rapport.
Noordelijke Vechtstromen (Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel), de huidige samenwerking
loopt tot 2021. Ambtelijk verwacht men dat deze zich voortzet.
Fluvius (Midden en Zuidwest Drenthe en kop van Overijssel), samenwerking vanaf 2012 en ambtelijk
verwacht men dat deze zich voorzet. Klimaatadaptatie is toegevoegd.
Fryslân: de samenwerkingsafspraken lopen tot 2021 en zijn verbreed met klimaatadaptatie.

SAMENVATTING CONTEXT WATERSITUATIE
 De prestaties van de regionale Waterketensamenwerking worden ook de komende jaren gemonitord
15






16

Regionale samenwerking is een belangrijke pijler van het IBP.
Het BAW 2011 is verlengd tot 01-01-2022 met nadruk op kwaliteit en kwetsbaarheid.
Het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gaat uit van medewerking van de werkregio’s.
Er worden nog bestuurlijke afspraken gemaakt over waterkwaliteit.

BIJLAGE 4 RESULTATEN SONDERINGSRONDE EN DE BESTUURLIJKE BIJEENKOMST
In de tweede helft van 2018 heeft de regiegroep met een sonderingsronde de samenwerking gepeild bij de
organisaties.
AANTAL RESPONDENTEN SONDERINGSRONDE
Alle 28 partners hebben gereageerd op de vragenlijsten. Hiermee hebben we een goed beeld van de huidige
samenwerking en de wensen voor een nieuwe samenwerking.
VRAAG OVER BEREIKTE DOELEN 3 K’S
De partners zijn tevreden over de bereikte kostenbesparing en de verbeterde kwaliteit van werken. Dit geldt in
mindere mate voor de vermindering van de personele kwetsbaarheid van de partners.
Er zijn handvatten en modellen aangereikt om kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de eigen
organisaties door te voeren (bijvoorbeeld de projecten Risico gestuurd beheer en Uniex). De concrete
voordelen van twee grote regionale samenwerkingsprojecten (Gegevensbeheer en Meten en Monitoren)
moeten de komende jaren nog tot uiting komen.
VRAAG OVER NIEUW WATERAKKOORD NA 2020
De overgrote meerderheid wil zonder meer een nieuw akkoord. Er zijn twee nee-stemmers. Er is verder één
weet niet stemmer.
VRAAG OVER UITVOERIN G DOOR HUIDIGE WATERKETEN EN VRAAG OVER UITVOERING DOOR DE
HUIDIGE UITVOERINGSS TRUCTUUR
Twee derde deel zegt bij de eerste vraag ja en bij de tweede vraag zegt slechts een derde deel ja. Bij deze twee
vragen zijn de meeste toelichtingen gegeven. Hieronder een compilatie en rubricering van de gemaakte
opmerkingen.
WATERKETEN
Drie organisaties spreken de wens uit voor een regionaal klimaatakkoord waar de Waterketen een onderdeel in
is.
Twee organisaties ervaren de samenwerking nu niet als ondersteunend en wil nog een goede evaluatie. Zij
stippen aan dat vanwege de brede context (wegen/groen/riool) een specifieke watertaakgroep geen goede
oplossing is. Een organisatie heeft goede ervaringen met het werken in clusters. Noemt als voorbeeld de
samenwerking met Groningen in Waterpas. Een organisatie vindt de samenwerking in de regio en clusters
moeilijk te doorgronden, maar wil wel weer een gestructureerde vorm van samenwerking. Een andere
organisatie vindt dat het eigen belang ook altijd van belang blijft.
PARTNERS
Deelname van de provincie wordt genoemd door drie organisaties.
BESTUUR
Veel partners vinden de bestuurlijke component onvoldoende. Dit komt door te weinig urgentiebesef en veel
bestuurswisselingen, en er is meer betrokkenheid nodig. De gevolgen van de gemeentelijke herindeling wordt
ook veel genoemd als reden voor een gewijzigde opzet. Een organisatie noemt specifiek een bestuurlijke
stuurgroep als oplossing.
REGIEGROEP/WATERREGISSEUR
Drie organisaties vinden de huidige samenwerking te stroperig.
Een organisatie vraagt zich af of een eenhoofdige regie in de toekomst moet worden gehandhaafd. Een ander
noemt een kleine beheerorganisatie met sleutelfunctionarissen voor het klimaatvraagstuk. Weer een ander
heeft bedenkingen bij de rol van de waterregisseur.
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STELLING OVER REGIONALE SAME NWERKING ALS EEN WAA RDE OP ZICH
Het overgrote deel van de partners is het met deze stelling eens. Een organisatie vindt dat de regio alleen voor
specifieke onderwerpen meerwaarde heeft. Verder wordt door verschillende partners opgemerkt dat
samenwerken altijd wel een doel moet hebben.
GEVRAAGDE RANGSCHIKKING ONDERWERPEN WATERKETEN
Nieuwe onderwerpen die zijn genoemd ten opzichte van het oude akkoord uit 2014: klimaatadaptatie,
Omgevingswet en duurzaamheid. En verder continuering van 3K’s, meten en monitoren, gegevensbeheer,
educatie en communicatie. 14 partners noemen nog waterkwaliteit en integratie met het totale watersysteem.
Een organisatie voegt de onderwerpen zoetwaterbeschikbaarheid en het uitbouwen van de relatie met het
RBO.
VRAAG OVER OVERIGE IDEEËN
Bij deze vraag benadrukken de partners veelal de eerder gemaakte opmerkingen die hierboven staan
aangegeven. Nieuwe opmerkingen zijn:


Meer themabijeenkomsten.



Educatie ook voor voortgezet onderwijs.



Clusters in Oost Groningen als gevolg van herindeling veranderen.

RESULTATEN BESTUURLI JKE BIJEENKOMST
Deze bijeenkomst werd bezocht door 18 bestuurders. Met de digitale quiz Kahoot zijn richtingen en meningen
gevraagd. Het resultaat is hieronder vermeld.
VRAAG OVER DE RESULTATEN VAN DE HUIDIGE WATERKETEN
De reacties lagen in lijn met de reacties uit de sonderingsronde. Hoewel de aanwezige bestuurders positiever
waren over de bereikte resultaten van kwetsbaarheid en de uitvoeringsstructuur.
VRAGEN OVER DE TOEKOMST VAN DE NIEUWE WATERKETEN NA 2020


Installeren van een bestuurlijke regiegroep: twee derde was voor.



Meer bestuurlijke bijeenkomsten houden: de meerderheid was voor.



Provincie toevoegen aan de partners: de meerderheid was voor.



Bewonerspanel oprichten: meerderheid was tegen.



Communicatie alleen richten op professionals en bestuurders: meerderheid was voor.



Duurzaamheid en klimaatadaptatie toevoegen: op één partner na was iedereen voor.



Waterketen verbinden met ruimtelijke ordening: allen waren voor.



Veel meer geld investeren in kennisvermeerdering: de meerderheid was het hiermee oneens.
Kennisvermeerdering financieren vanuit scholingsbudgetten eigen organisaties.



All-in concept of cafetariamodel: nadruk op all-in maar mogelijkheid voor meer of minder moet
aanwezig zijn.



Vaste jaarbegroting: uitslag 50-50

AFSLUITENDE CONCLUSIE BESTUURLIJKE BIJEENKOMST
Meer bestuurlijke regie op de samenwerking maar wel met een lichte constructie, dus geen
gemeenschappelijke regeling. De onderwerpen klimaatadaptatie, duurzaamheid en verbinden met ruimtelijke
ordening toevoegen.
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BIJLAGE 5: UITVOERINGSPROGRAMMA EN MEERJARENBEGROTIN G (NADER OPSTELLEN)
1. De projectplanning van Meten en Monitoren (=projectplanning van Hunze en Aa’s)
2. Projectplan Gezamenlijk gegevensbeheer (nader op te stellen)
3. Projectplan Waterketenkaart (WKK)
4. Meerjarenbegroting

19

