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Samenvatting 

 

In 2011 heeft de VNG het Bestuursakkoord water (BAW) ondertekend met daarin afspraken voor 
een kostenbeperking van €450 miljoen per jaar in 20201, te realiseren door intensieve regionale 
samenwerking. Sinds die tijd hebben gemeenten, waterschappen en soms ook 
drinkwaterbedrijven elkaar in de regio gevonden en zijn gezamenlijke ambities opgesteld. De 
visitatiecommissie waterketen heeft dit in beeld gebracht en gestimuleerd. Eind dit jaar komt ze 
met haar definitieve rapport. Wel waarschuwde ze al dat er nog flinke inspanning nodig is om de 
kostenbeperking te halen. De samenwerking in de waterketen en het stedelijk waterbeheer bevindt 
zich nu in de volgende fase. Hierin worden de ambities uitgewerkt en concrete maatregelen 
uitgevoerd. Hierbij staat een optimale invulling van de zorgplichten voor gemeenten binnen de 
daarvoor geldende beleidsvrijheid centraal. De uitdaging is om hierbij de maatschappelijke doelen 
centraal te stellen en duidelijke en goed gemotiveerde keuzes te maken. Dat vraagt van 
bestuurders wijsheid in de besluitvorming en van management+ en medewerkers een open 
houding, experimenteerruimte en het betrekken van elkaar en de maatschappij. De brochure “Zelf 
doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer” biedt u daartoe een denkraam. 

                                                      
1 Opgebouwd uit €380 miljoen voor riolering (taak gemeente) en zuivering (taak waterschap) en 

€70 miljoen voor het drinkwater. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Inleiding 
Voor u ligt de brochure ‘Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer’ die ingaat op een 
verandering van het “denken” en “doen”. In 2011 heeft de VNG mede het Bestuursakkoord water 
(BAW) ondertekend. Er werd een flinke stijging van de riool- en zuiveringsheffing voor burgers en 
bedrijven voorzien. Ontwikkelingen als intensievere neerslag en het vervangen van riolen en 
gemalen vragen om investeringen. Om te zorgen voor een gematigde ontwikkeling van de lokale 
lasten op het gebied van water en riolering zijn er afspraken gemaakt over een doelmatiger beheer 
van de waterketen. Tegelijkertijd werken we daarmee aan behoud van kwaliteit en een 
vermindering van personele kwetsbaarheid. Met de afspraken beogen we een kostenbeperking 
van €450 miljoen op de jaarlijkse kosten in 20202. Hiervoor is kennisdeling en een verandering in 
werkhouding noodzakelijk die gerealiseerd kan worden door intensieve regionale samenwerking 
tussen gemeenten en waterschappen. De burger ziet hierdoor zijn heffingen slechts beperkt 
stijgen: minder meerkosten. 
 
De samenwerking in de waterketen bevindt zich in de volgende fase. Sinds 2011 hebben 
gemeenten en waterschappen elkaar in de regio gevonden en zijn gezamenlijke ambities 
opgesteld en uitvoeringsplannen. De visitatiecommissie waterketen heeft dit in beeld gebracht en 
gestimuleerd. Eind dit jaar komt ze met haar definitieve rapport. Wel waarschuwde ze al dat er nog 
flinke inspanning nodig is om de kostenbeperking te realiseren. 
 
Nu komen we in een fase van de uitwerking van ambities.  Dit wordt veel minder dan voorheen 
een invulling van normen en technische specificaties. Maatschappelijke doelen moeten hierbij 
centraal staan. Dat vraagt van bestuurders wijsheid in de besluitvorming en van management en 
medewerkers een open houding, experimenteerruimte en het betrekken van elkaar en de 
maatschappij. Deze brochure biedt u daartoe een denkraam. 

                                                      
2 Opgebouwd uit €380 miljoen voor riolering (taak gemeente) en zuivering (taak waterschap) en 

€70 miljoen voor het drinkwater. 
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Intensieve samenwerking 
Gemeenten en waterschappen werken intensief samen in de (afval)waterketen. Met het 
Bestuursakkoord water heeft dit een nieuwe impuls gekregen. De regionale samenwerking vraagt 
een andere aanpak en werkwijze dan we voor die tijd gewoon waren. In 2011 hebben VNG en 
Unie van Waterschappen de brochure “Samenwerken op basis van afspraken” opgesteld. Daarin 
worden handvatten gegeven om van een sectorale en organisatie-gestuurde aanpak gericht op 
het voldoen aan (generieke) normen te komen tot een gezamenlijke aanpak op basis van 
afspraken. Er zijn drie basisvoorwaarden voor deze samenwerking: 

a) het gevoel van urgentie en wederzijdse afhankelijkheid (met andere woorden: de 
overtuiging dat samen werken daadwerkelijk een maatschappelijk probleem oplost) 

b) een vertrouwensrelatie 
c) het erkennen van elkaars belangen.   

In de afgelopen jaren is er veel werk verzet om deze transitie tot stand te brengen. In ruim 50 
regio’s werken gemeenten en waterschappen intensief samen (zie ook ledenbrief, Lbr. 14/045). 
  

Maatschappelijke doelen centraal stellen 
Om een werkelijk doelmatiger beheer van de waterketen en het stedelijk waterbeheer te bereiken 
is een volgende stap nodig: Het centraal stellen van de maatschappelijke doelen. Allerlei 
ontwikkelingen zoals informatisering, klimaatverandering, krimp, duurzaamheidsdenken en actief 
burgerschap vragen om een andere aanpak. Het loslaten van dogma’s en normen is cruciaal om 
lokaal te komen tot effectieve maatregelen. De brochure `Zelf centraal doelen stellen in het 
stedelijk waterbeheer´ biedt hiervoor handvatten. Vanuit goede voorbeelden is een algemeen 
denkraam voor een nieuwe aanpak en werkwijze opgesteld. Het is daarmee een logisch vervolg 
op de handreiking ´Samenwerken op basis van afspraken´. Daarbij kijken we verder dan de 
grenzen van gemeente en waterschap. Ook de samenwerking met de  maatschappij, burgers, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen speelt een belangrijke rol bij het inslaan van nieuwe wegen.  
 

Kennis delen 
De brochure is opgesteld door een landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, 
waterschappen, VNG en de Unie van Waterschappen, met de steun van het ministerie van I&M.  
De bijeengebrachte kennis verdient het om onder de aandacht gebracht te worden van betrokken 
bestuurders en beleidsmedewerkers. De digitale brochure is eenvoudig te verspreiden. 

 

Kenniscoaches 
Stichting RIONED en het ministerie van I&M faciliteren de kenniscoaches. Zij kunnen op verzoek 
ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor vraagstukken die samenwerkende partijen 
hebben. Op de website van de Stichting RIONED (www.riool.net) vindt u meer informatie. Voor 
informatie en vragen kunt u terecht bij de coördinator van het programma Kenniscoaches, Gert 
Dekker, tel. 0318-631111 of gert.dekker@rioned.org. 
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Meer informatie 
Mocht u meer informatie willen over de brochure of de samenwerking in de waterketen, dan kunt u 
contact opnemen met Reginald Grendelman: reginald.grendelman@vng.nl of 070-3738601. 
Achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden vindt u op www.samenwerkenaanwater.nl en 
www.vng.nl/water. 
 
Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens, 

Voorzitter Directieraad  

   

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


