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ln de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 8 juli 2014 is besloten:

f . in te stemmen met de gezamenlijke ambitie (van het waterschap en de l4 gemeenten) om door
samenwerking in de afvalwaterketen binnen Winnet een structurele vermindering van de kostenstijging
van € 15,2 mln. in 2020 te behalen;

2. het aandeel van HDSR in de ambitie kostenbesparing van Winnet te realiseren door het uitvoeren van het
meerjarenprogramma RegionaalAfvalwaterketenbeleid en de besparingsopgave op de zuiveringen (het
totaal van transport, zuiveren en slibveruverking) van € 4,6 mln. tot2O2O te venverken in de begrotingen
van 2015 tot en met 2020;

3. de resultaten van de ambitie kostenbesparing jaarlijks te monitoren en te rapporteren aan het college;
4. de commissie BMZ van het gekozen ambitieniveau voor Winnet kennis te laten nemen.

Korte inhoudelijke omschrijving:

Op 8 juli heeft het college ingestemd met de gezamenlijke ambitie om door samenwerking in de
afvalwaterketen binnen het samenwerkingsverband Winnet een structurele vermindering van de
kostenstijging van (jaarlijks) € 15,2 mln. in 2020 te behalen.

Voor het waterschap betekent deze ambitie een kostenbesparing op de zuiveringen van (jaarlijks) € 6,1 mln.
(structureel vanaf 2020). Hiervan is al € 1 ,5 miljoen in de periode 2000 - 2010 gerealiseerd en moet nog
€ 4,6 mln. in de period e 2O1O - 2020 gerealiseerd gaan worden. Dit is conform het eerdere collegebesluit
'ambitie kostenbesparing zuiveringen' van 19 december 2013 (DM 765600).
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ARcuvrrureru

ln het waterbeheer wordt al jaren gezocht naar samenwerking om de doelmatigheid te verhogen. Op 23 mei
2011 is het Bestuursakkoord Water ondertekend door de koepels van provincies (lPO), gemeenten (VNG),
waterschappen (UvW)en drinkwaterbedrijven (VEWIN)'en het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu (min.
lenM). ln dit bestuursakkoord zijn door gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt voor het vergroten
van de doelmatigheid in de afvalwaterketen. De doelen van dit bestuursakkoord zijn: beperking van de
kostenstijging, verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. ln het akkoord staan
concrete afspraken over (landelijke) besparingen op de jaarlijkse kosten, die voor de afvalwaterketen
oplopen tot € 380 mln. in 2020. De samenwerking in de afvalwaterketen resulteert in een lastenverlichting
voor de burger.

Medio 2013 is door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu de visitatiecommissie waterketen ingesteld om
de voortgang van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water voor de waterketen in kaart te brengen. De
visitatiecommissie waterketen is ingesteld als 'stok achter de deur' om de doelen uit het bestuursakkoord
daadwerkelijk te realiseren. Bijde eerste inventarisatieronde van de visitatiecommissie waterketen op 14
oktober 2013, heeft Winnet een voorlopige ambitie aangeleverd . Deze voorlopige ambitie is op 19 december
2013 tijdens het bestuurlijk platform van Winnet besproken, maar niet bestuurlijk vastgesteld.
ln januari 2014 heeft de visitatiecommissie waterketen in het eerste rapport haar voorlopig beeld gegeven en
de regio's een beoordeling met toelichting toegezonden. Winnet is hierin ingedeeld in de categorie
'Achterblijvers' omdat de voorlopige ambitie lager was dan de vereiste 10 % en bestuurlijk niet was
vastgesteld.
Bij het tweede werkbezoek van de visitatiecommissie waterketen aan Winnet, in februari 2014, heeft de
stuurgroep Winnet opnieuw aangegeven zorgvuldig te werken aan een ambitie voor de kostenbesparing. ln
het meerjarenprogramma van het Regionaal Afvalwaterketenbeleid (zie bijlage 2) staat omschreven hoe
Winnet de kostenbesparing tot 2020 gaat realiseren. Daarbij is afgesproken om deze ambitie voor de zomer
van 2014 bestuurlijk vast te leggen en deze aansluitend bij de visitatiecommissie waterketen aan te bieden.
ln september 2014 zal een nieuwe inventarisatieronde van de visitatiecommissie bij alle regio's plaatsvinden
en krijgt Winnet de gelegenheid haar definitieve ambitie aan te leveren. ln januari 2015 zal de
visitatiecommissie vervolgens het eindrapport bij het ministerie van lnfrastructuur en Milieu aanleveren.

Voor het uitwerken van de financiële ambitie heeft Winnet een werkgroep financiën in het leven geroepen.
Deze werkgroep heeft in drie fasen een definitieve ambitie uitgewerkt. ln fase één zijn alle exploitatiekosten
van de deelnemende gemeenten in 2010 ven¡verkt in een regionaal kostenoverzicht. ln fase twee is met
behulp van een format op een eenduidige wijze de regionale kostenontwikkeling tot 2013 in beeld gebracht.
Vervolgens heeft de werkgroep financiën de kostenontwikkeling tot2020 berekend. ln fase drie is de ambitie
voor de kostenbesparing van Winnet uitgewerkt, die minimaal 10 o/o van de geprognosticeerde
exploitatiekosten in 2020 zal moeten zijn. Hiervoor mogen gerealiseerde besparingen voor 2010 en de te
realiseren besparingen tussen 2010 en 2020 bii elkaar worden opgeteld. De werkgroep heeft middels een
uitvraag aan de regio onderzocht welke structurele kostenbesparingen zijn gerealiseerd voor 2010.

Dit levert de volgende resultaten op:
1 . De werkelijke exploitatiekosten van 2010 vormen de referentie. De totale exploitatiekosten in 2010

voor de afvalwaterketen binnen Winnet bedragen € 110.134.000 (tabel 1).
2. De prognose van de kostenontwikkeling van 2010 tot 2020 is, exclusief inflatie, bepaald op 35 %

(50% HDSR en 25o/o gemeenten). Dit resulteert in een prognose zonder maatregelen ten behoeve
van doelmatigheid van de totale exploitatie in 2020 van € 149.543.000.

3. Het resultaat van de uitvraag levert een structurele kostenbesparing vòòr 2010 op van € 3.196.000
(tabel 2). Uitgaande van het meerjarenprogramma RegionaalAfvalwaterketenbeleid zijn alle
kostenbesparingen doorgerekend. Dit resulteert in een structurele kostenbesparing in 202Ovan
C11.963.440 (tabel 3). Het bijgesteld kostenniveauin2O2O wordtdan €137,7 mln. (€ 149,7 mln. -
€ 12,0 mln.).

t IPO: lnterprovinciaal Overleg
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
UvW: Unie van Waterschappen
VEWIN: Vereniging van waterbedrijven in Nederland
I en M: Ministerie van lnfrastructuur en Milieu
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Conclusie
De ambitie is opgebouwd uit het totaal van de kostenbesparing van voor 2010 en de kostenbesparing van
2010 tot 2020.De structurele kostenbesparing die in2020 binnen Winnet kan worden gerealiseerd bedraagt
€ 15.159.440 (tabel 3).

Dit leidt tot onderstaande ambitie voor Winnet:
Winnet spreekt de ambitie uit om door samenwerking in de afualwaterketen de kosten in 2020 structureel
€ 15.200.000 (€ 15,2 mln.) minder te laten stijgen.

Deze regionale ambitie is in tabel 4 uitgewerkt in een besparingsopgave per deelnemer. De opgave van het
waterschap komt overeen met de eerder door het college vastgestelde ambitie voor kostenbesparing op de
zuiveringen van d.d. 19 december 2013 en gaat uit van een structurele jaarlijkse besparing van € 6,1 miljoen
vanaf 2020, waarvan € 1,5 miljoen in de periode 2000 - 2010 gerealiseerd is en € 4,6 miljoen in de periode
2O1O -2020 gerealiseerd moet gaan worden.

ln het Regionaal Afvalwaterketenbeleid wordt ook gesproken over een nieuwe bepaling van de afvoernorm.
Deze is er op gericht om de hoeveelheid regenwater naar de zuivering te maximaliseren of te beperken. ln
een apart bestuursvoorstel zal dit voorstel binnenkort worden aangeboden.

RTLATIE MET oRGANISATIEMISSIE, CoLLEGEPRoGRAMMA oF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN

ln de eind 2012 ondertekende samenwerkingsovereenkomst van Winnet is de volgende doelstelling
opgenomen.
De samenwerking leidt ertoe dat:

a. sprake is van een bundeling van kennis door ultwisseling van informatie en gegevens. Door
afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen wordt op een betere en betrouwbaardere
wijze invulling gegeven aan de gezamenlijke informatiebehoefte;

b. meer inzicht wordt verkregen (door het faciliteren en organiseren van projecten) in het (dagelijks)
functioneren van de gehele afvalwaterketen en op basis hiervan:
i. grotere doelmatigheid kan worden gerealiseerd in de jaarlijkse exploitatie van de riolering en

zuivering;
ii. de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het beheer en het onderhoud van riolering en

zuivering verbetert;
iii. de kwetsbaarheid van gemeenten en waterschap ten aanzien van de personele inzet vermindert.

Met de voorgestelde ambitie wordt invulling gegeven aan artikel b.i.

Fl¡tRrucrËlr coNSEeUENTtES

Er zijn geen directe financiële consequenties verbonden aan voorliggend bestuursvoorstel (het sluit aan bij
het genoemde voorstel van d.d. 19 december 2013).lndirect ligt er nu natuurlijk wel een opgave om deze
besparing te realiseren. Die opgave wordt verwerkt in de begrotingen van2015 tot en met2020. Voor HDSR
leidt de besparingsambitie van € 4,6 mln (voor de jaren 2010-2020) niet tot een scherpere meerjarenraming
van het netto-kostenniveau dan de meerjarenraming zoals nu is opgenomen in de voorjaarsnolavan2Ol4,
ook niet incluisief de venvachte kostenstijging n.a.v. de realisatie van de vernieuwing van de ruvzi Utrecht.
Vermeldenswaard is het feit dat de doorrekening van het geambieerde kostenniveau Winnet exclusief inflatie
is (conform Visitatiemethodiek). ln de meerjarenraming van de voorjaarsnola 2014 is wel met inflatie
gerekend.
Tevens wordt voor de periode van 2015 tot en met 2020, jaarlijks een budget van ca. € 6.000 in de begroting
van zuiveringsbeheer opgenomen voor de uitvoering van het basispakket uit het meerjarenprogramma van
het Regionaal Afvalwaterketenbeleid.

KRTTTEXrruINGEN

Om de voortgang van de samenwerking te meten is een jaarlijkse monitoring van de kostenbesparing,
kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidvermindering wenselijk. Streven van Winnet is om door middel van
monitoren gezamenlijk in gesprek te zijn over de resultaten en waar mogelijk het meerjarenprogramma van
het Regionaal afvalwaterketenbeleid (RAB) bij te sturen. Het ministerie van lnfrastructuur en Milieu heeft,
indien de visitatiecommissie waterketen oordeelt dat de voortgang van de samenwerking onvoldoende is,
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een interventieladder beschikbaar waarmee de in het bestuursakkoord afgesproken besparingen alsnog
zullen worden afgedwongen. ln dat kader is de visitatiecommissie in het leven geroepen. Winnet is als
achterblijver geclassificeerd en heeft nu nog één kans om van dit predicaat af te komen, nl. door voor
september met een bestuurlijk vastgestelde ambitie voor de kostenbesparing te komen. Eind 2014 zal de
commissie op basis van deze laatste ronde met haar eindoordeel komen richting de minister.

UtrvoERr¡rc

Met het vaststellen van de ambitie kostenbesparing voor Winnet door alle colleges van de 14 deelnemende
gemeenten en van HDSR ligt de doelstelling voor verminderen van de kostenstijging vast. De ambitie zal in
september 2014 worden aangeboden bij de visitatiecommissie waterketen voor haar eindrapportage aan het
ministerie van lnfrastructuur en Milieu.
Voor de beoordeling van de voortgang van de samenwerking maakt de visitatiecommissie waterketen
gebruik van een beoordelingskader. De visitatiecommissie onderscheidt daarbij drie opvolgende stappen A,
B en C (zie tabel 5). Met de bestuurlijke vaststelling van de ambitie, die boven de 10% norm ligt, zal Winnet
stap A goed doorkomen.
Voor stap B en C wordt van de gemeenten en het waterschap gevraagd om door uitwerking van het
meerjarenprogramma uit het RAB hier invulling aan te geven. Hierin zijn naast de kostenbesparing ook de
overige doelen uit het bestuursakkoord water venruerkt, namelijk de verbetering van kwaliteit en de
vermindering van kwetsbaarheid.

Covrrr¡uucnlr

Via de website www.winnet.nl en in de volgende nieuwsbríef van Winnet (zomer 2014) wordt aandacht
besteed aan de ambitie kostenbesparing door samenwerken in de afvalwaterketen.
ln september 2014 wordt de ambitie kostenbesparing Winnet gecommuniceerd met de visitatiecommissie.
Eind 2014 zal deze commissie met haar eindoordeel komen richting de minister.

BUucr(ru)
1 . Brief Winnet - 13 juni 2014

2. Meerjarenprogramma Regionaal Afvalwaterketenbeleid - 12 juni 2014

3. Brief visitatiecommissie waterketen - 26 mei 2014

842467 4



HOOCHEE/VIRAAD5CHAP

DE STICHTSE
RUNLANDEN

Br¡lRce

Tabel 1. Overzicht Winnet 2010 en 2013

Tabel 2. Overzicht structurele voor 2010

Tabel 3. Ambitie

Winnet spreekt de ambitie uit om door samenwerking in de afualwaterketen de kosten in 2020
structureel € 15.200.000- (€ 15,2 mln.) minder te laten stijgen.

Onderdeel afvalwaterketen Kosten 2010 Kosten 2013

Atualwater ( 80% ) € 46.247.461

Hemelwater ( 17% ) € 10.013.500

Grondwater( 3%) € 1.504.480

Subtotaal A directe kosten € 57.765.442

Subtotaal B overiqe toeqerekende kosten € 12.053.451

TotaalA +B kosten riolerinq Gemeenten € 61.956.000 € 69.818.893

Totale kosten zuiverinq HDSR € 48.178.000 € 46.400.000

Totale kosten afualw aterketen € 110.134.000 € 116.218.893

Gerealiseerde kostenbesparingen voor 2010 Structurele besparing

Bunnik /
HDSR

OAS en afvalwaterakkoord 36.000€

Houten /
HDSR

OAS en afvalwaterakkoord 105.000€

Nieuwegein /
HDSR

OAS en afvalwaterakkoord 360.000€

Utrecht /
HDSR

Optimalisatie afvalwaterketen + Maatregelen
levensduurverlenqinq

€ 1.106.600

Woerden /
HDSR

280.000€Optim alisatie afvalwaterketen

WinneV
zuiverinqen

Monitoring riooloverstorten + Slibstrategie € 1.308.400

Totale kostenbqsparinEen € 3.196.000

Volume kostenbesparinqen Structurele besparing
3.196.000€Kostenbesparing qerealiseerd voor 201 0

Te realiseren kostenbesparinq tussen 2010 en 2020 (ca.8% exploitatie) 11.563.440€
Totale kostenbesoarinq I anrbitie Winnet 15.159.440€
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Tabel 4. Minimale besparingsambitie ('minder meer') per deelnemer

Deelnemer 2010 2013 2020 Besparings-
ambitie

Bunnik € 837.000 € I .161 .000 € 1.046.250 € 125.000
De Bilt € 4.050.000 € 5.200.000 € 5.062.500 € 595.000
Houten € 2.015.082 € 2.239.308 € 2.518.853 € 295.000
Lopik € 1.045.283 € 565.500 € 1.30ô.604 € 15s.000
Montfoort € 1 .854.010 € 1.209.340 € 2.317.513 € 275.000
Nieuwegein € 2.912.857 € 3.280.217 € 3.641.071 € 430.000
Oudewater € 793.681 € 944.250 € 992.101 € 1 15.000
Stichtse Vecht
(50%) € 1.500.300 € 2.722.098 € 1.875.375 € 220.000
Utrecht € 32.699.443 € 35.300.000 € 40.874.304 € 4.800.000
Utrechtse
Heuvelruo € 3.276.925 € 3.728.000 € 4.096.156 € 480.000
Wiik bii Duurstede € 1.776.000 € 1.243.364 € 2.220.000 € 260.000
Woerden € 3.419.000 € 3.545.499 € 4.273.750 € 500.000
lJsselstein € 3.190.907 € 5.695.659 € 3.988.634 € 470.000
Zeist € 2.585.669 € 2.984.659 € 3.232.086 € 380.000
HDSR c 48.178.000 € 46.400.000 € 72.267.000 € 6.100.000
Totaal €,110.134.157 € 116.218.893 € 149.712.r96 €15.200.000

Per saldo resulteert deze ambitie in een structurele kostenbesparing tussen 2010 en 2O2O van € 11.963.440
tabel 2). Het bijgesteld kostenniveau in 2020 wordt dan € I 37,7 mln. (€ 149,7 mln. - €. 12,0 mln.). ln de prognose
van het kostenniveau van 2020 is, conform de visitatiesystematiek, nog geen rekening gehouden met inflatie).
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Geacht college,

Binnen de regio Winnet werken 14 gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

samen aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen. Met als doel om

te kunnen blijven zorgen voor een goed beheer van riolering en zuivering tegen aanvaardbare kosten.

Om dit te realiseren vragen wij u om de financiële ambitie van Winnet bestuurlijk vast te stellen

conform bijgaand voorstel.

ln de brede bijeenkomst van 16 april 2014 is genoemde ambitie kostenbesparing voor de regio Winnet
gepresenteerd en besproken met de regionale bestuurders, die voor de verkiezingen het thema water

in hun portefeuille hadden. De presentatie van deze bijeenkomst treft u aan op de website

www.winnet.nl. Bij deze gelegenheid is brede steun uitgesproken voor het vaststellen van de ambitie

en de uitwerking van het meerjarenprogramma RAB. ln het meerjarenprogramma zijn de resultaten

van de themagroepen RAB verwerkt, waarmee de ambitie kostenbesparing gerealiseerd gaat worden.

Daarmee zijn de ambitie en het meerjarenprogramma aan elkaar gekoppeld.

Door een gezamenlijke inspanning gaat de regio voldoen aan de afspraken uit het Bestuursakkoord

Water en de Kostenstijging structureel verminderen. Bovendien maakt dit programma het ook mogelijk

om, door slimme samenwerking in de waterketen, de Kwaliteit (verbeteren) en de Kwetsbaarheid

(verminderen) te realiseren. De regio heeft hiermee een eigen aanpak ontwikkeld om deze drie doelen

uit het BAW samen te behalen.

Met het bestuurlijk vaststellen van de ambitie kostenbesparing en het opstellen van het

meerjarenprogramma RAB volgt de regio Winnet de aanbevelingen van de visitatiecommissie

Waterketen. ln vervolg op het werkbezoek verzoekt de commissie in haar brief van 26 mei 2014 de

regio Winnet om de bestuurlijk vastgestelde ambitie kostenbesparing voor 18 september 2014 aan

haar bekend te maken.



U wordt gevraagd om de ambitie voor structurele kostenbesparing voor het zomerreces 2014
bestuurlijk vast te stellen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief en het bijgevoegde
voorstel voor het bestuurlijk vaststellen van de ambitie kostenbesparing en/of het
meerjarenprogramma RAB, dan verzoek ik u om contact op te nemen met het programmabureau van
Winnet, bereikbaar op telefoonnummer 06 11614735 of via e-mail win r.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Winnet

Martien Marteijn,

Program mam anager Winnet

Bijlagen:

1. Voorstel ambitie kostenbesparing Winnet, ter besluitvorming

2. Meerjarenprogramma Regionaal Afvalwaterketenbeleid

3. Brief werkbezoek visitatiecommissie waterketen dd. l5 mei 2014

4. Brief verzoek actualisatie ambitie visitatiecommissie waterketen d.d.26 mei 2014
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O. SAMENVATTING

Aanleiding
Het bestuursakkoord Water (2011) vraagt van gemeenten en waterschappen om intensiever
samen te werken en de afvalwaterketen (riolering en zuivering)te beheren 'als ware het één
systeem'. De gedachte is om daarmee de kwaliteit te vergroten en de kwetsbaarheid en de
kostenstijging te beperken. Winnet beschrijft in dit RegionaalAfvalwaterketenbeleid (RAB)
hoe zij als regio hieraan invulling geeft. Het RAB bestaat uit een hoofddocument en een
achtergronddocument. Met dit beleidsplan willen wij het volgende bereiken:

. meer eenduidigheid in beleidskeuzes;
o gêzâmênlijk invulling geven aan de doelmatigheidsafweging;
. gezamenlijk beleidskader en meerjarenprogramma voor Winnet tot en met 2020.
. onderbouwde ambitie voor kosten (besparingsopgave) van 15,2 miljoen in 2020;
o gêZâffienlijk invulling geven aan de ambities kwaliteit en kwetsbaarheid door het

werken met themagroepen i adviesteams.

Visie
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele keten hebben wij één
toekomstvisie op de afualwaterketen. Onze visie luidt:
Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en de leefomgeving beschouwen w[
de afualwaterketen als één geheel. Door samenwerking en gezamenlijke werkwijzen kunnen
w]de afvalwaterketen doelmatig en toekomstbestendig inrichten en beheren. Zo leveren wii
een bijdrage aan het op termijn sluiten van de kringlopen water, energie en grondstoffen.
Daarb,j zoeken we naar creatieve oplossingen die ook buiten ons werkveld kunnen liggen.

Beleidskader
ln dit beleidsplan staan vijf thema's centraal. Het betreft hier de omgang met hemelwater,
assetmanagement, duuzaamheid, stedelijk water en grondwater. Per thema hebben we
onze ambitie bepaald. We hebben beleidsafspraken gemaakt over hoe wij onze
afvalwaterketen beheren en welke dienstverlening onze inwoners mogen verwachten.

Meerjarenprogramma
ln het meerjarenprogramma hebben we de activiteiten benoemd om deze afspraken samen
te realiseren. Per thema is er een adviesteam die deze activiteiten uitwerkt en coördineert.
Bovendien adviseert dit team medewerkers van gemeenten en waterschap over hoe zij de
beleidsafspraken in praktijk kunnen brengen.

lnvestering en opbrengsten
Het basispakket van het meerjarenprogramma vraagt een investering (voornamelijk in

ambtel en levert Winnet veel

Monitoring
Met kritische prestatie-indicatoren (KPl's)monitoren wij de voortgang van het realiseren van
de ambities en het in praktijk brengen van de beleidsafspraken. Voor zowel het beperken
van de kostenstijging als het verhogen van de kwaliteit hebben wij KPI's bepaald.

J

Opbrenqsten Winnet tlm 2020lnvesterinq basispakket llm 2O2O
. Invulling aan de structurele

kostenbesparing van €15,2 miljoen
. Verhoging kwaliteit afvalwaterketen en

stedelijk water
. Verminderinq kwetsbaarheid met 1,0 fte

. Gemiddeld ca. € 6.000 per deelnemer per jaar

. Gemiddeld ca. 70 uur per deelnemer per jaar
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I. INLEIDING

1.1 Focus
ln dit document beschrijven wij, de partners van Winnet wat onze gezamenlijk visie op de
afvalwaterketen is. Vanuit deze visie zijn ambities en beleidsafspraken geformuleerd, die
verder uitgewerkt zijn in een route, het meerjarenprogramma. Tevens zijn in dit document de
gezamenlijke ambities voor kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid (3 K's) van Winnet
vastgelegd.
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Figuur 1: De Winnet-pañners.

1.2 Aanleiding
Het bestuursakkoord Water (2011) vraagt van gemeenten en waterschappen om intensiever
samen te werken en de afvalwaterketen te beheren 'als ware het één systeem'. De gedachte
is om daarmee de kwaliteit te vergroten en de kwetsbaarheid en de stijging van de kosten te
beperken. Winnet geeft hier al invulling aan in diverse projecten. Om ook op beleidsmatig
vlak de samenwerking en afstemming te zoeken is dit gezamenlijke beleidsplan opgesteld.
Met dit beleidsplan willen we het volgende bereiken:

o gezâñìenlijketoekomstvisie;
. meer eenduidigheid in beleidskeuzes;
o gêzamênlijk invulling geven aan de doelmatigheidsafweging;
. vastleggen ambities voor kosten (besparingsopgave), kwaliteit en kwetsbaarheid.

ln dit plan beschrijven we onze visie en beleidsrichtingen. Hoe bereiken we de doelen, welke
prestatie-indicatoren benoemen we en hoe monitoren we onze voortgang? Dat is de
uitdaging waar we samen voor staan.

1.3 Gontext
De partners van Winnet, gemeenten en waterschap, staan ten dienste van haar inwoners en
de leefomgeving. De leefomgeving bestaat uit straten, pleinen, gebouwen, groen, sloten,
vijvers, rivieren, riolering, parken, natuur, weilanden etc. Het algemene hoofddoel - en
daarmee het vertrekpunt - van onze dienstverlening, van elke activiteit en elke beslissing,
wordt bepaald door de vraag van onze inwoners en een duurzame leefomgeving. Dat is de
context waarbinnen wij dagelijks ons werk doen.

4
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1.4 De afualwaterketen
De afvalwaterketen is onderdeel van deze leefomgeving. Onder afvalwaterketen verstaan wij
het geheel van inzamelen, transporteren en zuiveren van afualwater en het verwerken van

hemelwater en overtollig grondwater. De fysieke onderdelen van de afvalwaterketen zijn
riolering, rioolwaterzuivering, drainage in relatie tot de openbare ruimte en het watersysteem
in het stedelijk gebied.

Figuur 2: De relatie fussen algemene gemeentelijke- en waterschapsdoelen
en de afvalwaterketen.

De dienstverlening van gemeenten en waterschap aan haar inwoners
en de leefomgeving is op te splitsen in verscheidene subdoelen. De
afvalwaterketen is bedoeld voor:

1. bescherming van de volksgezondheid;
2. bescherming van het milieu;
3. voorkomen van wateroverlast of verdroging.

Deze doelen vormen de scope voor de afvalwaterketen. Door op een
goede wijze invulling te geven aan de zorgplichten afvalwater,
hemelwater, zuivering en grondwater wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan deze doelen.

1.5 Doelstelling regionaal afvalwaterketenbeleid
Wij willen,uitgaande van onze taak voor volksgezondheid en milieu, zorg dragen voor een
doelmatigel verwerking van afval-, hemel- en overtollig grondwater
Dit regionaal afvalwaterketenbeleid vormt het kader waarbinnen wij samen aan de slag gaan
om dit op een doelmatige wijze te realiseren. Doelmatig houdt hierbij ook in dat rekening
wordt gehouden met de lokale omstandigheden. Bij een gezamenlijke visie blijft maatwerk op
lokaal niveau essentieel en mogelijk.

1 Doelmatig: als de betreffende inspanningen en uitgaven bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de
kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

JL¡ni 2ij 14 5
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1.6 Gezamenlijke visie
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele keten is het logisch om te komen
tot één toekomstvisie op de afvalwaterketen. Onze visie luidt:

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en de leefomgeving beschouwen wij
de afualwaterketen als één geheel. Door samenwerking en gezamenlijke werkwijzen
kunnen w'j de afualwaterketen doelmatig en toekomstbestendig inrichten en beheren. Zo
leveren w'j een bijdrage aan het op termijn sluiten van de kringlopen water, energie en
grondstoffen. Daarb,jzoeken we naar creatieve oplossingen die ook buiten ons werkveld
kunnen liggen.

1.7 Beleidsthema's
ln dit beleidsdocument stellen wij vijf thema's centraal. Het betreft hier de omgang met
hemelwater, assetmanagement, stedelijk water, duurzaamheid en grondwater. We hebben
deze thema's gekozen omdat:

1. op deze onderdelen de grootste financiële voordelen te behalen zijn, door hierin
samen onze (doelmatigheids)afwegingen te maken (vnl. assetmanagement).

2. deze onderdelen nieuw zijn en we hierin het beste samen kunnen optrekken (vnl.
duurzaamheid en grondwater)

3. een goede afstemming tussen de partners van Winnet nodig is (vnl. hemelwater en
duuzaamheid)

ln de hoofdstukken 2tlm 6 worden deze beleidsthema's verder uitwerkt. We streven hiermee
naar een beperking van de kostenstijging, hogere kwaliteit en een verminderde
kwetsbaarheid (3 K's).

1.8 Beleidsplan en Meerjarenprogramma
De gezamenlijke uitwerking van het beleid stelt ons in staat kennis en ervaring te delen,
gezamenlijke werkwijzen te ontwikkelen en nadere onderlinge afspraken vast te leggen. ln
de verschillende themagroepen is het onderstaande concreet uitgewerkt:
. het maken van gezamenlijke beleidsafspraken en werkwijzen;
. het maken van (een kader voor)doelmatigheidsafwegingen;
. het doorontwikkelen van de afvalwaterketen.

Op grond van deze uitwerking hebben we een meerjarenprogramma voor Winnet opgesteld,
met een doorkijk naar 2020. Het meerjarenprogramma valt in twee delen uiteen, nl. in een
basis- en een keuzepakket. Aan het basispakket doen alle deelnemers van Winnet mee. Het
keuzepakket bestaat uit specifieke projecten. Na vaststelling van dit plan in 2014 wordt per
deelnemer gevraagd aan welke projecten men wil meedoen. De themagroepen die na
vaststelling doorgaan als adviesteams zorgen voor de invulling en uitwerking van het
meerjarenprogramma.

1.9 Relatie met andere beleids- en visiedocumenten
Het regionaal afvalwaterketenbeleid is nauw verbonden met andere beleids- en
visiedocumenten over de afvalwaterketen, zoals de vGRP's van gemeenten en de
zuiveringsvisie en het waterbeheerplan van het waterschap . Deze documenten hebben hun
eigen functie. Wel is het van belang dat bij actualisering van deze documenten wordt
aangesloten bij de inhoud van het regionaal afvalwaterketenbeleid. Dit is het gezamenlijke
vertrekpunt van waaruit het lokale beleid nader wordt ingevuld.

1.10 Kadernota
ln december 2013 is een voorloper van dit plan, de zogenaamde kadernota, na consultatie in
de colleges vastgesteld door Winnet. Voortbouwend op deze kadernota zijn diverse
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themagroepen aan de slag gegaan om de beleidsthema's uit te werken. ln de hoofdstukken
2llm 6 worden deze beleidsthema's beschreven.

1.1 I Procesvoorwaarden
Om tot een verdere invulling en uitvoering van het meerjarenprogramma te komen, hebben
we een aantal procesvoorwaarden opgesteld.

Actieve deelname van alle oartners
Voor het slagen van de beschreven aanpak en het realiseren van de ambities is een actieve
bijdrage van alle Winnet-partners essentieel, o.a. door de deelname aan de adviesteams en
het meerjarenprogramma.

lnteoratie en afstemming
Een integrale kijk op de hele afvalwaterketen en goede afstemming tussen de adviesteams
is essentieel. De programmamanager is verantwoordelijk voor een goede samenhang tussen
de programma's.

Tussentiids terugkoppelen van de uitwerkinq
De adviesteams koppelen hun uitwerking regelmatig terug met alle Winnet-partners. Door
tussentijds momenten te zoeken verifiëren de adviesteams of de belangen van alle Winnet-
partners op een goede manier zijn uitgewerkt.

Rekeninq houden met de lokale situatie
Bij de uitwerking en dooruertaling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de lokale
situatie. Zeker met betrekking tot het watersysteem (hemelwater en grondwater) is dit van
groot belang voor een doelmatige uitwerking.

Financierinq ramma
Eén van de doelen van dit plan is om de kosten in de afvalwaterketen minder hard te laten
stijgen. Dit kan o.a. door kennisdelen over doelmatige afwegingen en slimme werkwijzen. De
adviesteam spelen een belangrijke rol hierin. Bij de meeste thema's is de investering in
ambtelijke tijd groter dan in de investering in geld.
De financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het meerjarenprogramma
worden gezocht binnen het budget dat momenteel is vastgelegd in de huidige plannen (m.n.
vGRP's). Het meerjarenprogramma zorgt dus niet voor een kostenstijging. Wel voor
doelmatige afwegingen en een verschuiving van kosten binnen de gemeentelijke watertaken.
Een aantal beleidsthema's brengt besparingen met zich mee brengen (assetmanagement en
hemelwater) die weer ingezet worden voor andere thema's (duurzaamheid, stedelijk water
en grondwater). Per saldo moet het programma zorgen voor een vermindering van de
kostenstijging in de afvalwaterketen. ln hoofdstuk I is dit nader uitwerkt.

71ì"r!r jlli,l.
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2. HEMELWATER

2.1 Schets huidige situatie
ln veel vGRP's wordt de term wateroverlast in algemene bewoordingen beschreven. Hierbij
worden niet concreet de omvang, frequentie en de risico's van de wateroverlast genoemd.
Om tot een meer objectieve beoordeling van wateroverlast te komen, is in hoofdstuk 2 van
het achtergronddocument een algemeen bruikbaar beslisschema "Knelpunten water op
straat situaties" opgenomen. Grosso modo is er sprake van niet acceptabele overlast als het
gaat om materiële schade, langdurige overlast (> 2 uur), overlast op doorgaande
verkeersroutes, in winkelstraten en stadscentra.
De meeste Winnet-gemeenten ondervinden in de praktijk geen hemelwateroverlast. Bij een
aantal gemeenten is er sprake van hinder, maar die wordt geaccepteerd. Een enkele
gemeente, vnl. in het veenweidegebied, heeft wel met enige regelmaat hemelwateroverlast.
Een geringe drooglegging wat de afuoer van het overtollige regenwater lastig maakt, is hier
de ooaaak van.
Ongeveer de helft van de gemeenten verwacht, rekening houdend met klimaatverandering,
in de toekomst wateroverlast. Het beeld is echter dat in de nabije toekomst zich niet direct
ernstige situaties gaan voordoen.
Gemeenten besteden nog weinig aandacht aan de gezondheidsrisico's van wateroverlast,
bijvoorbeeld wanneer rioolwater op straat terecht komt.

2.2 Visie op hemelwater
We willen wateroverlast ten gevolge van hemelwater nu en in de toekomst voorkomen.
Hierbij betrekken we het gehele watersysteem en alle waterpartners. Ter voorbereiding op
klimaatverandering (intensievere buien) gaan we daarom meer en meer de openbare ruimte
inrichten om de venryachte extra waterhoeveelheid t¡dehjk te bergen of af te voeren. De
gevolgen van klimaatverandering vangen we in principe bovengronds en niet ondergronds
op. Het benutten van de openbare ruimte voor het trjdelijk bergen van overtollig regenwater
kan aanzienlijke besparingen opleveren. Maatregelen in dit verband behoeven een integrale
afweging, waarbij de lokale omstandigheden moeten worden betrokken.
Hemelwater is schoon water en hoort in principe niet in de afvalwaterketen thuis. Daarom
infiltreren we hemelwater, of als dat niet mogelijk is, voeren we het af naar oppervlaktewater
Hemelwater kan echter ook verontreinigd raken, bijvoorbeeld door afstroming over
verontreinigde oppervlakken of door uitlogende materialen. Dan voorkomen we deze
verontreiniging zoveel mogelijk of behandelen deze lokaal. Als dat niet haalbaar is en
zuivering is wel mogelijk, dan voeren we het af naar een zuiveringsinstallatie. Het
afkoppelbeslisschema in hoofdstuk 2 van het achtergronddocument geeft hier inzicht in en
vormt een inhoudelijk advies aan de Winnetpartners over omgaan met afstromende
hemelwater.
Samen zoeken we naar mogelijkheden om afval- en hemelwater op een doelmatige wijze te
ontvlechten. Hierbij sluit aan dat we de totale hoeveelheid hemelwater dat naar de zuivering
wordt afgevoerd niet verder willen laten toenemen. Daarvoor hebben we een nieuwe
bepaling van de afvoernorm opgesteld. Deze sluit meer aan bij de praktijk en anticipeert op
de mogelijkheden om de afvalwaterketen verder te duurzamen. ln de beleidsafspraken
hieronder en in hoofdstuk 2 van het achtergronddocument is dit verder uitgewerkt.

2.3 Ambities en beleidsafspraken
Voor hemelwater zijn twee ambities geformuleerd: voorkomen dat hemelwater wateroverlast
veroorzaakt nu en in de toekomst en bewust keuzes maken in het omgaan met hemelwater.
Per onderdeel geven wij aan welke concrete beleidsafspraken daarbij horen.
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1. Voorkomen wateroverlast nu en in de toekomst

. Beleidsafspraak: Met het oog op klimaatveranderingen wordt voor het bepalen van
water op straatsituaties in plaats van een ontwerpbui I (C2100)een ontwerpbui B +

10% toegepast. Hierbij is rekening gehouden met het gematigde klimaatscenario G
van het KNMI. Dit scenario gaat uit van een temperatuurstijging van 1 graden Celsius
in 2050 ten opzichten van 1990. Zie hoofdstuk 2 van het achtergronddocument voor
een nadere toelichting.

. Beleidsafspraak: Extreme neerslag (als gevolg van klimaatverandering)vangen we in
principe op in de openbare ruimte (bovengronds).

De themagroep hemelwater adviseert gemeenten (i.v.m. wateroverlast) inzicht te verwerven
in de afstroming over het maaiveld door middel van een maaiveldanalyse met een gevuld
stelsel. Het boven genoemde beslisschema voor "Knelpunten water op straat situatie" biedt
een leidraad bij het bepalen of locaties met water op straat een onacceptabel risico vormen.
ln dit beslisschema zijn naast de ernst ook de omvang en de mate van optreden van
wateroverlast verwerkt. Zokan er per situatie het risico worden bepaald. Bij onacceptabele
situaties moet er zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) een eerste onderzoek worden
uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden doelmatige en kosteneffectieve maatregelen
opgesteld en binnen een redelijke termijn uitgevoerd. Het kan zijn dat extra onderzoek
onderdeel uitmaakt van deze maatregelen.

2. Bewust keuzes maken in omgaan met hemelwater in de afualwaterketen
. Beleidsafspraak: Hemelwater is in principe schoon water en hoort niet in de

afvalwaterketen thuis. Daarom sluiten we hemelwater afkomstig van nieuwbouw niet
meer aan op de riolering. Bij bestaande bouw koppelen we af indien dit doelmatig is.
(hoofdstuk 2 van het achtergronddocument gaat nader in op de
doelmatigheidsafweg ing bij afkoppelen )

o Beleidsafspraak: De huidige afvoer van hemelwater naar de zuivering verhogen we
vanuit de duurzaamheidgedachte niet verder. We hebben dit vastgelegd in een
gezamenlijke afspraak over de afuoerbepaling (Zie hoofdstuk 2 van het
achtergronddocument).

. Beleidsafspraak: Bij afkoppelen van bestaand verhard oppervlak worden samen met
de waterbeheerder passende afspraken gemaakt om nieuwe problemen te
voorkomen.

. Beleidsafspraak: We zorgen middels een waterbank op efficiënte wijze voor
voldoende waterberging bij toename van het verhard oppervlak.

2.4 Meerjaren programma
ln dit meerjarenprogramma staan de activiteiten waarbij samenwerking zinvol is en
meerwaarde heeft. ln het vervolgtraject is een belangrijke rol weggelegd voor de themagroep
hemelwater.

9

Activiteit Doel B/K Periode Tijdsbesteding Kosten
Opstellen
re genwaterverordeni ng

Het (gezamenlijk)
opstellen van een
regenwaterverordening
of een
aanwijzingsbesluit
(incl. de bijbehorende
bestuurlijke
voorstellen) voor
afkoppelen en het
teqengaan van

K 2014-
2015

TG:20 uur
P: 15 uur

Geen

Jl1.1ll ":t,l Ì+
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foutaansluitingen bij
particulieren.

Bewoners informeren
over de gevolgen van
spelen met water in
openbare voorzieningen.

Voorkomen van
gezondheidsklachten
door vervuild water.

B 2015-
2016

TG: 10 uur
P: 5 uur

€500, p.p.
voor
publicaties in
een huis aan
huis blad

lnvoeren waterbank. Het efficiënt invulling
geven aan de eisen
van wateropvang bij
nieuwbouw

K 2015 TG:20 uur
P: 15 uur

Geen

Maaiveldanalyses. Het gezamenlijk (laten)
uitvoeren van
maaiveldanalvses.

K 2015-
2020

TG: 5 uur
P:40 uur

Nader te
bepalen

lnventarisatie en
verspreiden van "best
practices" voor
re genwatervoorzien i n gen
(ls een onderdeel van
een Winnet-breed in te
stellen sharepoint).

Kennis delen. K 2015-
2020

TG: 10 uur Geen

Actief volgen van
ontwikkelingen en
beantwoorden van
vragen van Winnet-
deelnemers.

Actualiseren van
kennis en inzicht in de
klimaat verandering en
de adaptatie, het
afkoppelbeleid en de
voorzieningen.

2014-
2020

TG; 10 uur Geen

B = basispakket, K = keuzepakket
TG = themagroep, P = partnerWinnet
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3. ASSETMANAGEMENT

3.1 Visie op assetmanagement
Wijwillen de afvalwaterketen zo beheren en inrichten datzij haar gebruiksfuncties behoudt,
nu en in de toekomst. Door onze kennis over assetmanagement en het functioneren van de
afvalwaterketen te bundelen, zorgen wij ervoor dat we betere investerings- en
beheerbeslissingen nemen. Hiermee verhogen we de kwaliteit van onze afwegingen en
verlagen we de kosten. We houden daarbij rekening met een mogelijke transitie in de
toekomst (zie thema duuzaamheid). We streven ernaar dat het functioneren van de
afvalwaterketen in het model overeenkomt met de praktijk.

3.2 Ambities en beleidsafspraken
Voor assetmanagement zijn twee ambities geformuleerd:

1. Het inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen is vnl. gebaseerd op de praktijk
(meetgegevens) i.p.v. enkel de theorie (modellen).

2. Beheer- en investeringsafwegingen worden genomen op basis van inzicht in de
daadwerkelijke toestand en op basis van risicoafwegingen (i.p.v. statische normen).

Per onderdeel geven wij aan welke concrete beleidsafspraken we nu al kunnen maken.

1. Het inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen
Monitoring

. Beleidsafspraak: We brengen gezamenlijk het daadwerkelijk functioneren van de
afvalwaterketen (riolering én zuivering) in beeld.

Databeheer en -analyse
. Beleidsafspraak: We streven naar het verbeteren van het databeheer (statisch en

dynamisch) en bijbehorende data-analyse in de afvalwaterketen. De data-analist
heeft in deze ontwikkeling een voortrekkersrol.

Discrepantie
. Beleidsafspraak: Het terugdringen van de discrepantie (verschil tussen theorie en

praktijk) in de aanvoer, zowel qua vuillast als qua rioolvreemd water, zien we als een
gezamenlijke verantwoordelij kheid.

Bronneringen
. Beleidsafspraak: Lozingen uit bronneringen op de riolering mogen het functioneren

van de afualwaterketen niet negatief beïnvloeden. Als richtlijn hanteren wij dat
bronneringen max. 10 %o van de pompovercapaciteit per bemalingsgebied mogen
bedragen.

2. Beheer- en investeringsafwegingen
. Beleidsafspraak:We bundelen onze kennis over assetmanagement zodatwe beheer-

en investeringsbeslissingen beter kunnen onderbouwen (bijv. door beter
risicomanagement).

. Beleidsafspraak: We starten een onderzoek naar de personele capaciteit per
deeltaak en de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren.

3.3 Verbeteren inzicht in het functioneren van de riolering
De focus in het stedelijk waterbeheer verschuift van inspanning naar resultaat. We gaan
onszelf dus afrekenen op basis van de geleverde prestatie. Dit vereist inzicht in het
functioneren van de afvalwaterketen. Meten is hierbij een essentiële stap. We werken binnen
Winnet stapsgewijs en systematisch naar een gedegen inzicht in het functioneren van de
afvalwaterketen. Dit gaan we doen door het uitvoeren van praktijkmetingen.

11
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ln de projecten 'gezamenlijk meetnet overstorten'en 'regionale telemetrie' is al een goede
stañ gemaakt met het vezamelen van meetgegevens om het inzicht in het functioneren van
de afvalwaterketen te vergroten. Op termijn willen we de informatie bij elkaar brengen in een
centraal datacentrum. Hiervoor koppelen we de bestaande informatiestromen. Met het
inzicht kunnen we beter sturen op onze budgetten ten behoeve van doelmatig beheer.

We streven ook naar het verbeteren van het databeheer (statisch en dynamisch). Uiteindelijk
willen we gaan werken met rioleringsmodellen die met voldoende nauwkeurigheid de
werkelijkheid beschrijven. Hiermee verbeteren we de onderbouwing van onze investeringen.
Het koppelen van praktijkmetingen en theoretische gegevens is hierbij van belang.

Er wordt dus informatie verzameld om de toestand en het functioneren van de systemen en
objecten te beoordelen, het functioneren te begrijpen en onderhouds- en
verbeteringsmaatregelen te onderbouwen. We beschrijven de te leveren prestaties en de
daarbij behorende meetbare beoordelingsgrondslagen (zie hoofdstuk 7 van het
achtergronddocument). Bij het overschrijden van een beoordelingsgrondslag kan de
beheerder bijsturen op basis van technisch onderbouwde maatregelen en/of activiteiten. De
komende jaren wordt ervaring opgedaan met bovengenoemde manier van werken.

3.4 Doelmatig investeren
Binnen Winnet wordt de komende jaren voor miljoenen euro's geïnvesteerd in de
afvalwaterketen. Over veel van de investeringen bestaat onzekerheid over nut, noodzaak en
omvang. Het kritisch beschouwen van deze investeringen is de moeite waard. Een
besparingspotentieel van 10 â20 % op de (vervangings)investeringen lijkt op basis van de
gehouden uitvraag onder de rioolbeheerders van Winnet reëel. Dit komt overeen met cijfers
uit het Bestuursakkoord Water. Het gaat dan om gemiddeld ca. 4 miljoen euro aan jaarlijkse
besparing op investeringen in de riolering. Geschat wordt dat de besparing voor de zuivering
dezelfde orde van grootte bedraagt. Daarnaast is er een groot besparingspotentieel bij het
combineren van het bovengronds ven¡verken van de klimaatopgave en relinen. Voor nieuwe
opgaven en klimaatverandering wordt in het Bestuursakkoord Water uitgegaan van een
kostenstijging van 25o/o. Door hier slim op in te spelen kan hierop fors bespaard worden.

Er wordt alleen geïnvesteerd als nut en noodzaak, aard en omvang van de investering goed
is onderzocht. Het uitgangspunt is "Nee, tenzij". Naast de toestand zal ook de
gebruiksfunctie en het risicoprofiel moeten worden meegenomen. Richt de inspectie op
zwakke of risicovolle plekken. Een rioolbuis onder een hoofdverkeersader kent een ander
risicoprofiel dan een buis onder een voetpad (zie hoofdstuk 7 van het achtergronddocument
over KPI's). En als ingrijpen noodzakelijk is, wordt gewerkt met de trits:
1. repareren
2. renoveren (relinen)
3. vervangen.

Conform de beleidsafspraak over personele capaciteit is het kansrijk om een adviesteam te
vormen over het beoordelen van inspectiebeelden en het gebruik van reliningstechnieken.

3.5 Doelmatig beheren
Veel planmatige beheeractiviteiten worden volgens een vaste frequentie uitgevoerd. Net als
bij investeringen is het kritisch beschouwen van nut en noodzaak van de moeite waard. De
volgende activiteiten zijn in dit kader kansrijk om te heroverwegen:

A. reinigen en inspecteren hoofdriolering
Er bh1kt bij de gemeenten weinig uniformiteit over het omgaan met reinigen, inspecteren en
beoordelen en de keuze voor repareren, renoveren en vervangen. ln de praktijk blfkt dat de
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gemiddelde vervuilingsgraad in het riool beperkt is. Wanneer er geen andere aanleiding is,
kan een reinigings- en inspectiecyclus worden uitgesteld tot de noodzaak er wel is. Globale
inspecties (i.p.v. gedetailleerde) kunnen dan volstaan. Blijkt uit de globale inspectie dat er
een reinigings- of inspectieactie nodig is, dan wordt deze pas uitgevoerd.

B. onderhoud mechanisch elektrische installaties
De uitvoering van preventief onderhoud aan mechanisch elektrische installaties wordt over
het algemeen standaard jaarlijks uitgevoerd. Alle mechanisch installaties, ongeacht toestand,
worden gecontroleerd en doorgemeten. Een deelvan deze onderhoudswerkzaamheden is
echter niet essentieel. Bepalend voor onderhoud moet zijn het risicoprofiel en de informatie
over het functioneren.

Onderzoek moet duidelijk maken of er meer opties zijn om te besparen op de exploitatie.
Mogelijke onderwerpen zijn beperking signalering drukrioolgemaaltjes, bundelen inkoop,
standaardiseren functioneel ontwerp gemalen, etc. Door een kritische heroverweging van de
genoemde activiteiten is een besparingspotentieel van 5 á 7 o/o op de exploitatiekosten
mogelijk. Het Bestuursakkoord Water gaat hier zelfs uit van 15%. Uitgaande van 5 á 7 o/o

gaat het om ca. 2,5 miljoen euro besparing door slim om te gaan met het onderhoudsbudget
in de riolering. Totaal komen de besparingen voor assetmanagement dan uit op ca. 6,5
miljoen euro.

3.6 Meerjarenprogramma
Om de beschreven doelen te bereiken is een actieprogramma opgesteld. Een belangrijke
element hierin is dat de themagroep de deelnemers van Winnet gaat adviseren over
assetmanagement (doelmatigheid van investeringen en het optimaliseren van
beheerstrategieën). De deelnemers leveren hiervoor zelf de betreffende casus of
jaarprogramma aan. Het afstemmen van investeringsbeslissingen kan hier ook onderdeel
van uitmaken. Het geheel vormt een belangrijke basis om de besparingsdoelstelling te halen.
De verschillende meetprojecten (overstorten, telemetrie en grondwater)zullen worden
gebundeld en worden aangestuurd door de data-analist, waarbij de themagroep de nodige
ondersteuning zal bieden.
Om de data-analist van de nodige (statische) informatie te voorzien ten behoeve van de
analyse, wordt onderzocht of het mogelijk is om de data uit de beheerpakketen te ontsluiten
(leesfunctie) via een overkoepelende schil. Hiervoor zrln al programma's op de markt die
relatief eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Ook kan zo'n programma worden
gebruikt voor capaciteits- en rioleringsberekeningen. Het bestaande programma (Rioken)
van het waterschap kan hiermee komen te vervallen. Om de kwaliteit van de
rioleringsberekening te verbeteren zal er in 2014 een gezamenlijke leidraad en uitvraag voor
rioleringsberekeningen worden opgesteld.
Voor het verbeteren van het overzicht en de afweging over het toestaan van (grondwater)
bronneringen op de riolering kan wellicht aangesloten worden bij het bestaande programma
dat het waterschap heeft voor bronneringen op oppervlaktewater. ln 2015 zal onderzocht
worden of dit kansrijk is.
Om het inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen te vergroten worden diverse
onderzoeken en studies benoemd, bijvoorbeeld onderzoek naar rioolvreemd water, de
discrepantie in het aanbod van afvalwater en foutaansluitingen op gescheiden riolering. Door
hierin gezamenlijk op te trekken (kennisdelen, inkoop etc.) kunnen voordelen behaald
worden op het vlak van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.
Het actualiseren en oefenen van de incidentenplannen riolering zal ook worden opgepakt.
De coördinatie hiervoor zal liggen bij de programmamanager van Winnet.
De onderstaande tabel biedt een overzicht van het actieprogramma, waarin indicatief is
aangegeven hoeveeltijd en kosten met een betreffende activiteit gemoeid is. Omdat het
meestal om advies en kennis gaat, betreft het vooral eigen uren van de themagroepleden.
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Activiteit Doel BI
K

Perio
de

Tijdsbesteding
(iaarliiks)

Kosten

Vormen van een
adviesteam
assetmanagement

Bevorderen van de
doelmatigheidsafweging
in de afvalwaterketen.
(analyseren regionale
benchmarks)

B 2014 -
2020

TG:30 uur
P: l5 uur

geen

Regie voeren op de
bestaande Winnet
meetprojecten
(monitorin g overstorten /
regionale telemetrie /
qrondwater).

Vergroten inzicht in het
functioneren van de
afvalwaterketen

B 2014 -
2020

Data-analist
TG:20 uur

Afspraken
hierover
zijn al
gemaakt.

Oppakken van de data-
analyse van
meetgegevens in de
afvalwaterketen onder
leiding van de data-
analist.

Vergroten inzicht in het
functioneren van de
afvalwaterketen

B 2014-
2020

Data-analist
TG:10 uur

Afspraken
hierover
z¡n al
gemaakt.

Onderzoek naar het
koppelen d.m.v. schil
van (statische)
informatie uit
beheerpakketten en van
gemeente en
waterschap

Verbeteren van het
databeheer t.b.v.
analyse en onderzoek
o.a. basisgegevens
voor model- en
capaciteitsberekenin ge
n

B 2014 I
2015

TG: 10 uur
(eenmalig)

ca. € 5000
t.a.v.
Winnet

Gezamenlijke
administratie over
(grondwater)bronneringe
n op de riolering (evt.
aan te sluiten bij project
waterschap)

Verbeteren overzicht
van bronneringen.

B 2015 Data-analist
TG: 5 uur
(eenmalig)

PM

Opstellen gezamenlijke
leidraad / uitvraag over
(reken)methodiek voor
riolerinqsberekeninqen

Verbeteren van
rioleringsberekeningen

B 2014 TG:5 uur
(eenmalig)

geen

Gezamenlijke (inkoop
van) studies naar
discrepantie (vuillast en
rioolvreemd water) en
foutaansluitinqen

Vergroten inzicht in het
functioneren van de
afvalwaterketen

K 2014 -
2020

P:25 uur
(eenmalig)

PM

Actualiseren en oefenen
met de gezamenlijke
incidentenplannen
riolering (Winnet-
oroiect).

Zorgen voor de
continuiTeit en borging
van de gezamenlijke
incidentenplannen

B 2015 Programmaman
50 uur

geen

Onderzoek naar
personele capaciteit

Samenwerking
intensiveren en
kwetsbaarheid
verminderen

B 2018 Programmaman.:
200 uur

PM

B = basispakket, K = keuzepakket
TG = themagroep, P = partnerWinnet
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4. DUURZAAMHEID

4.1 Schets huidige situatie
Belangrijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen op het gebied van duurzaamheid zijn de
Routekaaft Afvalwaterketen 2030, Grondstoffen- en energiefabriek, nieuwe sanitatie,
energieterugwinning uit de afvalwaterketen, afkoppelen van hemelwater en duurzaam
aanbesteden. Bovendien zijn er landelijke discussies over vervanging of renovatie van
riolering en de duurzaamheidsaspecten hiervan en het zuiveren van medicijnresten.

Een inventarisatierondje langs de Winnet-partners geeft het volgende beeld hoe wij bezig
z'rjn met duurzaamheid in de afvalwaterketen. Duurzaam aanbesteden en afkoppelen van
hemelwater zijn onderwerpen die het meest leven. Alle Winnet-partners hebben beleid
rondom duurzaamheid, maar in de praktijk lijkt de uitvoering daarvan vaak beperkt. Wtj
hebben voor een goede afweging behoefte aan kennis en inzicht in welke materialen of
systemen écht het meest duurzaam zi¡n.
Het waterschap is bezig met de grondstoffen- en energiefabriek en haalt op diverse
zuiveringen energie uit slibvergisting. Verder heeft een enkele gemeente onderzoek gedaan
naar de kansen en mogelijkheden voor nieuwe sanitatie en riothermie. Geen enkele
gemeente heeft dit nog in de praktijk toegepast. Gemeente De Bi[ onderzoek nu hoe
rendabel riothermie is op één locatie. Kortom, Winnet heeft genoeg mogelijkheden om de
afvalwaterketen te d uurzaamheid.

4.2 Visie op duurzaamheid
De visie is de stip op de horizon. De visie is dat een duurzame afvalwaterketen in het

ied:
. de volksgezondheid en (water)veiligheid garandeert,
. flexibel is om in te spelen op de maatschappelijke vraag naar de vorm en

functie van de afvalwaterketen,
o gedurende de aanleg, gebruik en afbraak van haar assets een evenredige

milieu-impact2 heeft,
. onderdeel is van de gesloten kringlopen schoon water, energie en

hoogwaard ige g rondstoffen,
o lage maatschappelijke kosten heeft.

Dit beleid focust op duurzame assets (rioolbuizen, gemalen, zuivering, e.d.) en op het
b'rjdragen aan het sluiten van lokale en regionale kringlopen. Voor duurzame assets is vooral
kennis en inzicht nodig in de milieu-impact van materialen, type systemen en werkwijzen.
Wereldwijd is over de milieu-impact van materialen al veel informatie beschikbaar. Alleen
een totaal overzicht voor de afvalwaterketen is nog niet beschikbaar.
Voor het sluiten van kringlopen is de ontwikkeling van rendabele concepten, werkwijzen en
technieken nog in volle gang. Ook het zoeken naar afnemers en partners is een recent
opgestart proces. Daarmee is er nu nog geen duidelijke route om de visie te realiseren.

4.3 Ambitie en beleidsafspraken

Ambitie
Hoe snel wij de visie realiseren, is afhankelijk van de ambities van Winnet en de
afzonderlijke partners. Het ambitieniveau hangt af van de weging van de belangen people,

2Evenredige milieu-impact: de milieu-impact meten we met de ecologische voetafdruk. Evenredig
betekent dat de milieu-impact van onze assets past bij een levensstijl waarvoor één aardbol nodig is
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planet en profit. Technieken, materialen of werkwijzen kunnen namelijk verschillend scoren
op deze drie aspecten. Een techniek (bijv. relinen) kan gunstig zijn voor zowel people, planet
als profit. Een ander materiaal of techniek kan gunstig zijn voor people en/of planet, maar
een investering vragen die zich over korte of langere tijd of nooit terugverdient.

De ambitie van Winnet tot en met2020 is het verzamelen van kennis over duuzame assets.
Dit betekent het toepassen van best practices, investeren in kennis over duurzame assets en
onze inwoners bewust maken van de kansen voor energiebesparing binnenshuis (hier zit
90% van het energieverbruik van de waterketen). De kennis kunnen we vervolgens
toepassen in ons dagelijks werk. Een aantal partners kan een hogere ambitie kiezen en daar
samen vorm aan geven.

Beleidsafspraken
Van het thema duuzaamheid is nog veel onbekend, omdat veel noodzakelijke
ontwikkelingen en mogelijkheden in de toekomst liggen. Om samen op weg te gaan om onze
duurzame visie te realiseren spreken wij de volgende randvoorwaarden af.

1. B¡ het testen en toepassen van nieuwe systemen en werkwijzen garanderen wij de
volksgezondheid en (water)veiligheid. Ook streven wij daarbij naat zo min mogelijk
overlast voor onze inwoners en bedrijven.

2. De taak- en rolverdeling tussen overheden, inwoners en bedrijven stemmen wij af op de
veranderende maatschappelijke vraag en technologische ontwikkelingen om uiteindelijk
kringlopen te sluiten.

Tot2020 ...
3. Focussen wij op het verkleinen van de milieu-impact bij de aanleg en het gebruik van

assets (incl. de winning van grondstoffen, productie en afbraak/hergebruik van
materialen):

o door het verzamelen en toepassen van kennis over de milieu-impact van
materialen en inrichting/ontwerp van assets.

o door duurzaam inkopen op een hoger plan te tillen.

4. Spannen wij ons in voor energiebesparing door inwoners en bedrijven i.r.t. het afvalwater
en halen we, waar rendabel, energie uit het afvalwater.

5. Volgen wij actief de ontwikkelingen in de (afval)waterketen en daarbuiten. Hierdoor
actualiseert Winnet continue haar kennis en inzicht.

6. Breiden wij het Winnet-netwerk uit met o.a. kennisinstellingen (o.a. Rioned / Stowa),
bedrijven en andere samenwerkingsregio's om synergie te creëren en realiseerbare
schakels in de kringloop te vinden.

7. Bepalen wij samen met ons uitgebreide netwerk de route om de kringlopen energie,
grondstoffen en water te sluiten in ons beheergebied.

8. Scherpen wij onze visie op een duurzame afvalwaterketen aan in 2018 op basis van de
verworuen kennis over duuzaamheid.

9. Geven wij partners met ambitie in een 'proeftuin'alle ruimte om te investeren in
onderzoek en het testen van nieuwe systemen, technieken en werkwijzen die kansrijk
zijn om op termijn kosten mee te besparen.
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Vanaf 2020...
10. Focussen wij ons op het daadwerkelijk sluiten van de kringlopen energie, grondstoffen

en water in ons beheergebied.

4.4 Meerjarenprogramma
ln dit meerjarenprogramma staan de activiteiten waar samenwerking zinvol is en
meerwaarde heeft. De grondstoffen- en energiefabriek staat hier niet bij, omdat dit vooral op
de rioolwaterzuivering plaatsvindt. De Unie van Waterschappen heeft hiervoor zelf een
ontwi kkeli ngsprogramma.

B = basispakket, K = keuzepakket
TG = themagroep, P = partnerWinnet

Activiteit Doel BIK Periode Tiidsbestedínq Kosten
Kennisprogramma
duurzame assets

Bepalen ecologische
voetafdruk Winnet
Vergroten kennis duurzame
werkwiize en materialen

B 2014-
2015

TG: 30 uur
P: 2O uur

€10.000
p.p.

Opstellen criteria
duurzaam inkopen

Verkleinen ecologische
voetafdruk (planet),
positieve impact op people
en profit

B 2016 TG:20 uur
P: 15 uur

geen

Opstellen criteria
duurzaam ontwerpen
systemen

Verkleinen ecologische
voetafdruk (planet),
positieve impact op people
en profit

B 2016 TG: 20 uur
P: 20 uur

geen

Actief volgen
ontwikkelingen

Actualiseren van kennis en
inzichten over
afvalwaterketen en
daarbuiten i.r.t.
duurzaamheid

B 2014 -
2020

TG: 6 uur p.j geen

Organiseren
netwerkbijeenkomsten

ln contact komen met
marktpartijen en
kennisinstellingen voor afzet
grondstoffen, energie of
duurzame technieken.

B 2015-
2018

TG: 10 uur p.j geen

Route kringlopen
2020-2030

Samen met derden route
bepalen voor sluiten
kringlopen in periode 2020-
2030

B 2018-
2019

PG:30 uur
P: 15 uur

geen

Campagne energie en
water binnenshuis
(ism Vitens)

Hergebruik energie en water
binnenshuis door
gedragsverandering en
toepassinq technieken.

B 2014-
2015

TG: 10 uur
P: 6 uur

€ 1.000
p.p.

Aanscherpen visie obv
verworven kennis

Specifieke stip aan de
horizon zetten die wij als
Winnet-reqio willen bereiken

B 2018 TG: 6 uur geen

Pilot Riothermie Toepassen op een locatie
die rendabel is

K 2016-
2020

PM PM

Pilot nieuwe sanitatie
(concept Rijnenburg)

Ervaring opdoen met een
(deel van)de technieken die
in het Rijnenburg concept
ziin voorqesteld.

K 2016-
2020

PM PM

Onderzoek gebruik
effluent RWZI

Gebruik van effluent RWZI
voor andere toepassingen

K 2018 TG: 20 uur
P: 10 uur

€ 1.500
p.p.
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5. STEDELIJK WATER

5.1 Schets huidige situatie
Hoewel het opperulaktewater in stedelijk gebied geen onderdeel is van de afvalwaterketen,
zrln er meerdere redenen om het wel in dit beleidsdocument te betrekken. Allereerst heeft de
afvalwaterketen grote effecten op het stedelijke oppervlaktewater via de lozingen vanuit de
rioolwaterzuivering en de riooloverstorten. ln de tweede plaats zijn de watergangen in
stedelijk en landelijk gebied belangrijke elementen voor de afvoer en berging van
hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand. Vanuit dat oogpuntzijn ze onmisbaar
voor het invullen van de gemeentelijke zorgplichten voor hemel- en grondwater en hebben
ze een vergelijkbare functie als hemelwaterriolen en drainage. Watergangen die in beheer en
onderhoud z¡nbij de gemeenten kunnen dan ook gezien worden als onderdeel van het
gemeentelijke rioolstelsel. Het verbeteren van de afvalwaterketen vraagt daarom een brede
blik op de afvalwaterketen waarin de kwaliteit van het stedelijk water geïntegreerd is.

ln stedelijk water wordt nu nauwelijks (fysisch/chemisch/ecologisch) gemonitord, waardoor
de (huidige) situatie vaak niet bekend is. Het stedelijk water is bovendien vaak zeer
heterogeen van karakter, waardoor de beperkt beschikbare data vaak niet representatief is
voor het hele watersysteem. Vanuit klachten en veldkennis weten we in het algemeen dat
ons stedelijk water vaak veel knelpunten kent zoals kroos, blauwalg en botulisme.
Door de tweedeling van primaire (beheer waterschap) en tertiaire watergangen (beheer
gemeenten of andere aangelanden) is het beheer van stedelijk water versnipperd. Dit uit zich
in aparte klachtenregistratie, aparte aanbesteding en uitvoering dagelijks onderhoud
(maaien) en groot onderhoud (baggeren).

Mooi en levendig stedelijk water kost niet alleen geld. Het levert onze inwoners ook geld op.
ln het onderzoeksproject TEEB-stad is gebleken dat de maatschappelijke baten in euro's van
stedelijk water 1,5 tot 2keer hoger zijn dan de kosten. De baten bestaan uit hogere waarde
van vastgoed, betere sociale cohesie en gezondere leefomgeving.

5.2 Visie op stedelijk water
De stip aan de horizon is aantrekkelijk water in stad en dorp met voldoende ruimte voor
planten en dieren, waarin en waarlangs onze inwoners met plezier recreëren, wonen en
werken. Aantrekkelijk stedelijk water geeft daarmee een kwaliteitsimpuls aan woonwijken en
bedrijventerreinen.

5.3 Ambitie en beleidsafspraken

Ambitie
Voor elke sloot of waterpartij kunnen we een streefbeeld bepalen. De streefbeelden voor het
stedelijk water zijn weergegeven in figuur X. ln deze streefbeelden zijn de aanwezigheid van
flora en fauna, de helderheid van het water en de aanwezige voedingsstoffen en de
aanwezigheid van zwerfvuil in het waterbelangrijk.
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Streefbeeld Laaq Zichtbaar Levendiq Natuurliik
Beeld

Aanwezigheid
aloen. kroos

>25o/o <25o/o <25Vo <25o/o

Doorzicht Gerinq, troebel Gerinq, troebel Hooo. helder Hooo. helder
Aantal soorten
onder
waterplanten

Geen Eén of
overheersende
soorten

Diverse soorten Grote variëteit aan
soorten

Fosfaatbelastinq Hooq Hooo Laao Laao
Zwerfvuil Hooo Laao Laao Laao

Figuur X. Ambities stedelijk water

Het eerste streefbeeld "Laag" betreft water met zichtbare knelpunten, zoals blauwalgen,
kroos (bedekking >25%), botulisme, zwerfvu¡|, plaagsoorten etc. ln de huidige situatie
worden deze problemen zelden bij de bron aangepakt. Alleen de veiligheid wordt
gewaarborgd, bijvoorbeeld door het in de zomer plaatsen van een bordje "pas op, blauwalg,
contact met het water vermijden!" in plaats van het probleem echt op lossen. Het tweede
streefbeeld "zichtbaaf'heeft als doel de knelpunten op te lossen van het eerste streefbeeld
zodat het water altijd zichtbaar ¡s, maar heeft geen hoge ecolog¡sche ambities. Het
streefbeeld "levendig" heeft een middelhoge en "natuurlijk" een hoge ecologische ambitie
met helder water en veel waterplanten.

De (voorlopige) ambitie is dat het stedelijk water binnen het Winnelgebied in minimaal
aan het streefbeeld "zichtbaa/'voldoet. Winnet-partners zijn vrij om hogere streefbeelden na
te streven voor hun grondgeb¡ed of specifieke en met

ln veel gemeenten is er geen inzicht in de huidige situatie. Bovendien z¡n er grote verschillen
in de beschikbare financiële middelen. Daarom checken we in 2016 na het uitvoeren de
ecoscans of deze ambitie haalbaar is.

Beleidsafspraken
1. Wij zien de waterkwaliteit in het stedelijk gebied als een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van gemeente en waterschap en zijn bereid er gezamenlijk in te
investeren. De verdeelsleutel kan gebaseerd worden op het eigenaarschap van het
oppervlakte water.

2. Wij brengen de huidige situatie van ons stedelijk water in kaart en bepalen voor elke
(groep) watergang(en) het streefbeeld: zichtbaar, levendig of natuurlijk.

3. Gemeente en waterschap voeren gezamenlijk watersysteemanalyses en no-regret
maatregelen uit om de afgesproken ambitie voor stedelijk water te realiseren.

4. We gaan efficiënter samenwerken op het gebied van: ontsluiting van beschikbare
waterkwaliteitsgegevens en per gemeente gezamenlijk aanbesteden en laten uitvoeren
van ecoscans, dagelijks en groot onderhoud van watergangen. Hiermee verhogen wij de
kwaliteit en eenduidigheid van het waterbeheer en verlagen wij de kosten.

3 Jaar dat de KRW-doelstelling in de KRW-lichamen behaald moeten zijn.
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5.4 Meerjarenprogramma
ln dit meerjarenprogramma staan de activiteiten waar samenwerking binnen Winnet zinvol is
en meerwaarde heeft. Om de vastgestelde streefbeelden te realiseren is het nodig dat
medewerkers van het waterschap en elke gemeente met elkaar het maatregelenpakket
bepalen. Dat valt buiten dit meerjarenprogramma. De themagroep heeft wel aanjaagfunctie
om afstemming tussen het waterschap en elke gemeente over de streefbeelden en het
dagelijks en groot onderhoud te bereiken.

B = basispakket, K = keuzepakket
TG = themagroep, P = partnerWinnet

*Uitvoeren ecoscans: afhankelijk van de grootte van de gemeente zijn de kosten van het uitvoeren
van een enkele ecoscan circa 10.000 euro. Ecoscans worden eens per drie jaar uitgevoerd. Op basis
van de ecoscans wordt een eerste schifting gemaakt tussen de no-regret maatregelen en de
"moeilijkere maatregelen" en wordt een globale inschatting van de kosten gemaakt.
*"Op basis van de WSA kan pas echt een inschatting gemaakt worden van de kosten van de
maatregelen.

Activiteit Doel B/K Periode Tiidsbestedinq Kosten
Uitwerken
streefbeelden

Karakteristieken toekennen
en afstemmen

B 2014 TG: 10 uur
P: 4uur

geen

Uitwerken en
uitvoeren ecoscans

Huidige situatie vastleggen B 2015,
2018 en
2021

TG: 10 uur
P: 4 uur

€10.000
per keer
p.0.

Bundelen klachten
gemeenten en
waterschap en
ontsluiten
waterkwaliteitsdata

Huidige situatie
vastleggenen lokaliseren
knelpunten stedelijk water

B 201412015 TG: 15 uur
P: 4 uur

geen

Pilot beheer &
onderhoud bij
gemeente
Nieuweqein

Kostenbesparing B 2014 TG: 6 uur
P: 4 uur

geen

Alle stedelijke
wateren voorzien
van streefbeeld

Ambitieniveau per
gemeente vastleggen

B 2015 TG: 10 uur
P: 10 uur

geen

Uitvoeren
watersysteem.
Analyses (WSAf.

Maatregelen bepalen ter
verbetering waterkwaliteit
en leren van elkaars
aanpak

B 2016 TG: 6 uur
P: 10 uur

€10.000

Mogelijkheden
verkenen van één
wateraannemer per
qemeente of wiik

Kostenbesparing en
duidelijkheid naar burger

B 2016-
2018

TG: 10 uur
P: 10 uur

geen

Gezamenlijke
meerjarenplanning
baqqeren

Kostenbesparing B 2016-
2018

TG: 10 uur
P: 10 uur

geen
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6. GRONDWATER

6.1 Schets huidige situatie
Met het in werking treden van de Wet Gemeentelijke watertaken hebben gemeenten sinds 1

januari 2008 de grondwaterzorgplicht gekregen.

Veel gemeenten in Nederland zijn zoekende naar de wijze waarop aan de nieuwe
grondwaterzorgplicht concreet invulling kan worden gegeven. Als gemeenten daar al
invulling aan hebben gegeven, blijken daar onderling grote verschillen in te bestaan. Uit de
inventarisatie blijkt dat dit ook geldt voor de gemeenten in de regio Winnet. Veel gemeenten
hebben het beleid voor deze zorgplicht sinds kort opgenomen in hun nieuwe (v)GRP.
ln 2013 is door een aantal gemeenten en het waterschap een gezamenlijke aanbesteding
gedaan voor een nieuw grondwatermeetnet. Andere gemeenten hebben op een ander
moment een grondwatermeetnet aangeschaft of moeten nog een meetnet aanschaffen. Het
gebruik van de verzamelde data bij het vervullen van de grondwaterzorgplicht is echter nog
beperkt.

De zorgplichtformulering kent een aantal elementen die de zorgplicht inkaderen en het voor
gemeenten met grondwaterproblemen mogelijk maken deze op een haalbare en betaalbare
manier in te vullen. De zorgplicht is als volgt beschreven:

De zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voorzover gemeenteliike
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het waterschap of de
provincie is om maatregelen te nemen.

6.2 Visie op grondwater
Voor nieuw te ontwikkeling gebied willen we voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen
door te hoge of te lage grondwaterstanden optreden. Om dit te bereiken geven we
grondwater een volwaardige plaats bij onze afwegingen rondom de inrichting of
herstructurering van bebouwd gebied (via de Watertoets).

Voor bestaand bebouwd gebied willen we dat de burger die grondwateroverlast ervaart
precies weet waar hillzij aan toe is. Om dit te bereiken leggen we vast in welke gevallen we
maatregelen nemen bij meldingen van grondwateroverlast.

Onze inwoners willen we door onze informatie en handelen een realistische kijk geven op het
wonen op een bodem met hoge (of lage)grondwaterstanden. De gemeente neemt de regie
op zich bij meldingen van grondwateroverlast.

6.3 Ambitie en beleidsafspraken

Ambitie
Het voorkomen van overlast als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden
in openbaar gebied. We geven inwoners duidelijkheid over wat zij van de gemeente mogen
verwachten bij optredende grondwateroverlast.
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Beleidsafspraken
1. Wij hanteren een ontwateringsdiepte als objectieve maatstaf voor het bepalen wanneer

er sprake zou kunnen zijn van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming. Elke gemeente bepaalt zelf de ontwateringscriteria.

2. Wijachten grondwateroverlast structureel als het ontwateringscriterium gedurende
minimaal drie jaar in een periode van vijf jaar, meer dan dertig keer per jaar wordt
overschreden.

3. Wij hanteren het "Afwegingskader maatregelen bij grondwatermeldingen" (zie hoofdstuk
6 van het achtergronddocument) om te bepalen of de gemeente of waterschap indien
doelmatig maatregelen neemt.

4. Wij hanteren de "Doelmatigheidsañrveging maatregelen in openbaar gebied" (zie
hoofdstuk 6 van het achtergronddocument)om de doelmatigheid van maatregelen in het
openbaar gebied te bepalen.

6.4 Meerjarenprogramma

B = basispakket, K = keuzepakket
TG = themagroep, P = partnerWinnet

Activiteit Doel BIK Periode Tiidsbestedinq Kosten
Vormen adviesteam
qrondwater

Adviseren van gemeenten
met qrondwaterkwesties

B 2014-
2020

TG: 10 uur

Bepalen
doelmatigheid huidige
grondwatermeetnetten

Doelmatigheid monitoring
bepalen voordat het
beheer opnieuw wordt
aanbesteed

K 2015 TG: 10 uur P.M

Bepalen doel en
ontwerp
grondwatermeetnet

Ontwerp inrichting
meetnet op basis van
meetdoel en
qeohvdroloqische situatie

K 2015 TG: 4 uur
P:20 uur

P.M

Gezamenlijk
aanbesteden
grondwatermeetnet

De gemeenten zonder
grondwatermeetnet
kunnen deze gezamenlijk
aanschaffen

K 2015 TG:6 uur
P: 20 uur

P.M
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7. PRESTATIE.INDICATOREN EN BELEIDSEVALUATIE

7.1 Monitoring met Kritieke prestatie-indicatoren
Winnet heeft haar doelen onderverdeeld naar de afspraken uit het Bestuursakkoord Water
om de kostenstijging en de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen (3 K's).
ln dit hoofdstuk is beschreven hoe deze wij deze doelen monitoren door middel van Kritieke
Prestatie lndicatoren (KPl).

KPI's
De afgelopen decennia is het accent in de afvalwaterketen verschoven van een
monodisciplinaire aanpak naar een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. De vraag is niet
meer of alle afzonderlijke objecten in goede staat verkeren, maar of het systeem als geheel
de gevraagde prestaties levert in termen van verwachte maatschappelijke meerwaarde.
Hierdoor bestaat de behoefte om niet meer uit te gaan van een inspanningsverplichting,
maarvan een resultaatsverplichting. Een dergelijke omslag vereist een beschrijving van de
te leveren prestaties en de daarbij behorende beoordelingsgrondslag. Hiervoor wordt de
DoFeMaMe systematiek gebruikt. Deze systematiek beschr'rjft de Doelen, Functionele eisen,
Maatstaven en Meetmethoden in de afvalwaterketen. Hiermee kunnen we beoordelen in
hoeverre de afvalwaterketen presteert conform de te leveren prestaties (in de vorm van
voorzieningen- en beschermingsniveaus). Zolang het systeem presteert conform de
beoordelingsgrondslagen is er geen directe reden om in te grijpen/bij te sturen. Het
overschrijden van een beoordelingsgrondslag kan worden beschouwd als een soort van
alarmbel waarbij de beheerder kan gaan bijsturen via bijvoorbeeld voorlichting, extra
onderhoud, het verrichten van nader onderzoek of verbeteringsmaatregelen e.d. Feitelijk zijn
dít de kritieke prestatie-indicatoren (KPl's).

Risicogestuurd
Met de afvalwaterketen wordt een bepaald voozieningen- of beschermingsniveau geboden
Aan de hoogte van elk niveau hangt een prijskaartje. Hoe hoger het niveau des te hoger de
kosten. Hoe lager de kosten des te meer risico. De partners van Winnet streven een
gemiddeld beschermingsniveau na dat overeenkomt met wat maatschappelijk acceptabel is

Monitoren en beleidsevaluatie
De komende planperiode kan worden beschouwd als een proefperiode om te zien hoe een
dergelijk nieuwe systematiek in de praktijk uitwerkt. De systematiek is zodanig ingericht dat
zoveel mogelijk aangesloten kan worden bij de bestaande informatiesystemen. Na evaluatie
moet blijken in hoeverre dit toereikend is of uitgebreid moet worden. Complicerende factor
hierbij is echter wel dat de prestaties vaak pas over een lange(re)termijn zijn te meten. Denk
hierbij aan een zware bui die maar eens in de zoveel tijd valt. Het doel is om de prestaties
jaarlijks te monitoren. De adviesteams coördineren dit.

7.2KPl Kwaliteit
Voor het hiervoor genoemde onderdeel kwaliteit is een groot aantal KPI's geformuleerd
Het gaat om KPI's voor de volgende specifieke aandachtsgebieden:
- Volksgezondheid en waterkwaliteit
- Wateroverlast
- Grondwateroverlast
- Milieuoverlast
- lnstortingsgevaar
- Langdurigelozingsbeperking
- Duurzaamheid
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ln hoofdstuk 7 van het achtergronddocument staan deze KPI's voor Winnet concreet
beschreven met per KPI een beschrijving van de te leveren prestaties, basisaanpak,
beoordelingsgrondslag, toetsingsmethode en de aanpak bij ondermaats presteren.

7.3 KPI Kosten
De voor Winnet relevante KPI voor het onderdeel kosten, is het behalen van de afgesproken
kostenbesparing van ca.€12,0 tussen 2010 en 2020zoals beschreven in Hoofdstuk B. Dit
doel zaljaarlijks worden gemonitord en vormt een regelmatig terugkerend agendapunt voor
de projectgroep en stuurgroep.

7.4 KPI Kwetsbaarheid
Het onderdeel personele kwetsbaarheid is nog niet uitgebreid uitgewerkt. Op dit moment
wordt de kwetsbaarheid nog weinig ervaren. Daardoor is er tijd om de komende periode te
onderzoeken hoe de kwetsbaarheid op termijn kan verminderen.
Voorlopig wordt deze verminderd door het werken met themagroepen, die na vaststelling van
dit plan doorgaan als adviesteams (delen van kennis en kunde). Daarnaast ondersteunen de
adviesteams partners brj het uitvoeren van dit beleidsplan. Dit levert een tijdsbesparing bij de
Winnetdeelnemers op.
Op termijn zou het mogelijk moeten zijn om vanuit deze adviesteams ook werk van elkaar
over te nemen in geval van capaciteitsgebrek of onvoorziene omstandigheden. Bij een
natuurlijke ontwikkeling van Winnet van onderaf behoor.t dit tot de mogelijkheden.
Wanneer er concrete doelen zijn geformuleerd voor het onderdeel kwetsbaarheid, zoals de
omvang van de mogelijke tijdsbesparing, zal ook een uitwerking met KPI's volgen.

w-in.ß.F-"F-O
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8. MEERJARENPROGRAMMA

8.1 Basis- en keuzepakket
De uitwerking van dit plan stelt ons in staat kennis en ervaring te delen, gezamenlijke
werkwijzen te ontwikkelen en nadere afspraken vast te leggen. Op grond hiervan is per
thema een meerjarenprogramma opgesteld met een doorkijk naar 2020. Dit programma valt
in twee delen uiteen, nl. in een basis- en een keuzepakket. Aan het basispakket doen alle
deelnemers van Winnet mee en is van belang voor het halen van de financiële ambities. Het
keuzepakket bestaat uit specifieke projecten en is van belang voor lokale
kwaliteitsverbeteringen. Na vaststelling van dit plan wordt per deelnemer gevraagd aan
welke projecten men wil meedoen. De themagroepen, die na vaststelling in adviesteam en
verdergaan, zorgen voor de uitwerking van het meerjarenprogramma, de
programmamanager voor de verbinding tussen de thema's en de realisatie van de
doelstellingen en ambities.

8.2 Investering in tijd en geld
Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma is een (eenmalige) investering in tijd en
geld nodig. De meeste kosten zitten in de thema's duurzaamheid en stedelijk water. De
kosten die wij nu kunnen voorzien en ramen bedragen tot en mel2020 voor het basispakket
€ 511.0004. Dat komt neer op gemiddeld € 6.000 per jaar per deelnemer. Deze extra
investering dekken wij uit de huidige budgetten in de vGRP's.
Per deelnemer wordt de gemiddelde tijdsbesteding voor het basispakket (incl. deelname aan
adviesteam) geschat op ca. 70 uur jaar.

8.3 Opbrengsten
De beoogde opbrengst van het meerjarenprogramma is een verhoging van de kwaliteit van
de afvalwaterketen in de regio Winnet. Door gezamenlijke uitvoering van het
meerjarenprogramma starten we ook met de vermindering van de personele kwetsbaarheid.
Het werken met adviesteams levert (gegeven de voorgestelde kwaliteitsverbetering) een
besparing van 1,0 fte op.
En, niet in de laatste plaats, levert uitvoering van dit meerjarenprogramma door Winnet een
geschatte kostenbesparing op van € 15,6 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende
drie onderdelen:
1. Het totale programma van assetmanagement bij gemeenten levert (vanaf 2005) tot2020

ca. € 6,5 miljoen aan kostenbesparing op. Dit getal hebben is bepaald op grond van een
inventarisatie onder rioolbeheerders van Winnet.

2. De totale kostenbesparing in het zuiveringsbeheer bij het waterschap tol2020 is becijferd
op ca. € 6,1 miljoen.

3. Door slim om te gaan met nieuwe opgaven kunnen wij nog ca. € 3 miljoen extra
besparen (conform 25To besparing volgens het Bestuursakkoord). De kansen liggen met
name in de combinatie van de thema's hemelwater, assetmanagement en
duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is om klimaatverandering bovengronds op te
vangen.

8.4 Ambitie kostenbesparing
De ambitie voor de regio Winnet om de kostenstijging in 202O te beperken bedraagt ca.
€15,2 miljoen. De financiële analyse voor het bepalen van de ambitie is te vinden in

aDe kosten voor het verhelpen van de knelpunten in stedelijk water kunnen we nog niet ramen door
gebrek aan inzicht in de huidige situatie.
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hoofdstuk 8 van het achtergronddocument. ln de onderstaande tabel staat een ovezicht met
de besparingen. De structurele kostenbesparingen die voor 20102t1n gerealiseerd, is
opgeteld bij de kostenbesparing die tussen 2010 en 2020 moeten worden gerealiseerd.
Bepaald is dat de kostenbesparing B% bedraagt van de totale exploitatiekosten in 2020,
oftewel ca. € 12,0 miljoen.

Volume

Met de bovengenoemde geschatte besparing van ca. € 15,6 miljoen halen we de gestelde
besparingsambitie van ca. € 15,2 miljoen (vanaf 2005). Het resterende bedrag reserveren we
voor eventuele investeringen in stedelijk water of pilots om de afvalwaterketen te
verduurzamen. Jaarlijks monitoren we of de kosten binnen de gestelde ambitie blijven.

8.5 Samenvattend

Vol ume kostenbesparingen Structurele besparing
Kostenbesparinq qerealiseerd voor 201 0 € 3.196.000
Te realiseren kostenbesparinq tussen 2010 en 2O2O ß% exoloitatie) € 11.963.440

€ 15.159.440

lnvestering basispakket tlm 2020 Opbrenqsten Winnet llm 2020
. Gemiddeld ca. € 6.000 per deelnemer per jaar
o Gemiddeld ca. 70 uur per deelnemer per jaar

. lnvulling aan de structurele
kostenbesparing van € 15,2 miljoen

. Verhoging kwaliteit afvalwaterketen en
stedelijk water

. Vermindering kwetsbaarheid met 1,0 fte
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Visitatiecommissie Waterketen

Aan: Regio Winnet

Betreft: Visitatierapport

Utrecht, 15mei2014

Geachte bestuurder,

Op 25 februari 2014 is de Visitatiecommissie Waterketen bij de Regio Winnet geweest voor een

visitatiebezoek. Dit bezoek was een vervolg op onze beoordeling van uw regio als achterblijver,

hierover heeft u van de commissie eind 2013 een aparte brief ontvangen. Hierbij wil ik u hartelijk

danken voor de voorbereiding van dit bezoek en het constructieve gesprek. Op dit moment hebben

wij alle visitaties afgerond. Deze brief is bedoeld om de hoofdpunten uit ons gesprek over de

versterking van de huidige aanpak van het Bestuursakkoord Water in uw regio vast te houden.

Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie met u gesproken over de huidige situatie en de

verklarende factoren hiervoor. Ook is gesproken over uw intenties en plannen voor versterking van

de samenwerking in de waterketen om daarmee uw bijdrage aan de landelijk afgesproken

doelstellingen voor meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en kosten te realiseren.

ln het gesprek hebben wij begrepen dat uw regio een voorzichtige inschatting van de

besparingsambitie (8%) heeft gemaakt, omdat u veel waarde hecht aan de onderbouwing van de

ambitie en u nog werkt aan het vergelijkbaar maken en monitoren van "minder meer". U beschikt

binnenkort over een format waarmee u meer zicht krijgt op de werkelijke besparingen. Ook bent u

aan de slag om het regionale afvalwaterketenbeleid door middel van themagroepen te

implementeren en lopen er verschillende projecten, zoals het reinigen van kolken met behulp van

service level agreement, het vernieuwen van de zuivering in gemeente Utrecht, het gezamenlijk

inkopen bijvoorbeeld voor overstorten en het voorkomen van vergroting van de rioolzuivering door

meer afkoppelen.



Visitatiecommissie Waterketen

De commissie heeft waardering voor uw degelijke aanpak om eerst ambtel'rjk en bestuurlijk het
voonruerk te doen en daarna de ambitie en plannen bestuurlijk vast te leggen en wil u voor de
komende periode het volgende meegeven:

o Leg de gemaakte afspraken inderdaad ook bestuurlijk vast.

o Maak de inspanningen van de partners in de uitvoering inzichtelijk en stuur dit naar ons op,
zodat wij uw regio kunnen beoordelen op basis van de werkelijke situatie.

o Onderzoek verdere samenwerking met Gemeente Utrecht en Vitens.

ln september ontvangen wij graag een brief van u met een beschrijving van de voortgang ten
aanzien van de ambitie en bijbehorende maatregelen. U ontvangt eind mei - net als alle andere
regio's (koplopers-peloton-achterblijvers) - een brief van de commissie met een format voor deze
update.

lk hoop dat u voortvarend aan de slag bent met de regionale opgave en dat deze brief een
aanmoediging is om hiermee door te gaan.

Met vriendelijke groeten,

K.M.H. Peijs

Voorzitter Visitatiecommissie Waterketen



BIJLAGE 5
Visitatiecommissie Waterketen

Geachte bestuurder,

De opdracht van de Visitatiecommissie Waterketen is om eind dit jaar de minister te rapporteren

over de resultaten van de gemaakte afspraken over de afvalwaterketen. Naast vermindering van de

kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit gaat een belangrijk onderdeel van deze afspraken

over een besparing van € 380 miljoen door'slimmer'samenwerken in de regio. Op dit moment
komt u als sector "riolering en zuivering" gezamenlijk nog € 100 miljoen tekort in de

regionale ambities om te voldoen aan deze afspraak. De redenering van de commissie is dat als

ambities, plannen en uitvoering niet op orde zijn, de commissie er geen vertrouwen in heeft dat de

doelen vanaf 2020 gehaald worden. Daarom stimuleren we de achterblijvers - om promotie te

maken tot peloton - en het peloton - om promotie te maken tot koploper - en de koplopers - om

vooraan te blijven - . De commissie ziet graag, dat u allen in de komende maanden een extra

inspanning levert waardoor de commissie de minister kan informeren dat het besparingsbedrag

naar onze verwachting haalbaar is.

Het visitatieproces van de Visitatiecommissie Waterketen is in de zomet van 2013 begonnen met

een inventarisatie van de voortgang van de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord

Water (BAW) over de (afval) waterketen. Deze inventarisatie leverde het beeld op dat de regio's wel

de goede stappen zetten om tot regionale afspraken en uitvoering daarvan te komen, maar niet snel

genoeg en dat de regionale ambitie voor kostenbesparing niet voldoende was om de landelijke

doelstelling te halen. Daarna zijn wij door middel van werkbezoeken per landsdeel met de regio's in

gesprek gegaan over uw ambities en resultaten. Begin dit jaar kon de commissie - door een tweede

inventarisatieronde - het voorlopige beeld enigszins positief bijstellen in de voortgangsrapportage,

die de commissie heeft aangeboden aan de minister. Dit voorjaar is de commissie bij de

achterblijvers langs geweest ter aanmoediging van hun inspanningen om de regionale

samenwerking te versterken. ln de komende periode gaat de commissie op werkbezoek bij een

aantal regio's uit de koplopers en het peloton

Met deze brief vragen we u om de commissie te informeren over de actuele ambities en resultaten

van uw regio. Bijgevoegd is een overzicht van de besparingen en uitgaven/ lasten, zoals u die

eerder bij de commissie heeft aangeleverd en het beoordelingskader van de commissie. U hebt

gelegenheid om dit overzicht bij te stellen op basis van nieuwe bestuurlijk gedragen informatie. ln

september maakt de commissie opnieuw de balans op en wij gebruiken dan de meest actuele

informatie voor onze eindrapportage. Dit keer heeft de commissie geen ruimte om informatie in

ontvangst te nemen na het verstrekken van de deadline op donderdaq 18 seotember. U kunt uw

reactie mailen naar het secretariaat van de commissie:

E : visitatiecommissiewaterketen@Berenschot.n l.
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Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de commissie op het hiervoor genoemde emailadres.

lk hoop u met deze brief te stimuleren om u te blijven inzetten voor het nakomen van de afspraken
uit het BAW.

Hoogachtend,

K.M.H. Peijs

Voorzitter Visitatiecomm issie Waterketen

Bijlage l:Toelichting op verzoek om actualisering van de aangeleverde informatie

Bijlage ll: Beoordelingskader
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B¡jlage I

Toelichting op verzoek om actualisering van de aangeleverde informatie
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Op dit moment beschikt de commissie voor uw regio om de volgende informatie voor beantwoording
van twee hoofdvragen van de commissie:

a

a

Welk bedrag stelt uw regio zich tot doel te besparen door maatregelen in het kader van het
Bestuursakkoord Water? We willen graag het vanaf 2020 structureel te besparen bedrag weten
in het prijspeilvan 2013.

Wat zijn in 2013 de totale uitgaven of lasten van de afualwaterketen in uw regio?

Ons huidige beeld van uw regio:

Regio Winnet Gemeenten Waterschap Totaal regio

Besparingen

Uitgaven 65,8 52,1 117,9

lndien u deze informatie wilt bijstellen, maakt u dan gebruik van de onderstaande format en voegt u
daarbij ook documenten die een onderbouwing zijn van deze cijfers.l

Beeld 3e uitvraag

Regio Winnet

Gemeenten Waterschap Totaal regio

Besparingen

Uitgaven

Naast deze cijfermatige informatie (en door u bijgevoegde documenten) vragen wij u ook relevante
informatie met de commissie te delen over de wijze waarop ambities zijn vastgelegd, over de
concreetheid van plannen en over de implementatie van plannen; dit met het oog op de stappen B
en C uit het beoordelingskader (zie bijlage ll).Dit kunt u doen door de volgende vragen te
beantwoorden en aanvullende documenten ter onderbouwing toe te voegen.

. Op welke wijze zijn de ambities bestuurlijk vastgelegd/geborgd?

o Welke maatregelen treft u om de beoogde besparing te behalen?

o Hoe ver bent u met het behalen van deze doelen? Het gaat om minder kosten, minder
kwetsbaarheid en meer kwaliteit.

De regio's die in de inventarisatiefase z'tjn beoordeeld als achterblijver en/ of peloton en nieuwe
informatie opsturen zal de commissie opnieuw beoordelen. De commissie maakt voor de definitieve
beoordeling gebruik van het beoordelingskader dat ook voor de inventarisatiefase is gebruikt. Dit
beoordelingskader treft u aan als bijlage ll bij deze brief.

1 Voor definities over kosten wordt verwezen naar de benchmark rioleringszorg.
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Bijlage ll

Beoordelingskader



Visitatiecomm issie Waterketen

Deze bijlage betreft een toelichting op het beoordelingskader van de Visitatiecommissie Waterketen.
Dit kader gebruikt de commissie voor de beoordeling van de antwoorden - van de regio's en de
drinkwaterbedrijven - op de vragen die de commissie gesteld heeft als onderdeel van de stap
inventarisatie.

De centrale hoofdvraag voor de inventarisatie luidt:

Wanneer vind de commissie dat een regio of drinkwaterbedrijf voorloper, peloton of achterblijver is?
We I ke be oo rd e I i n g scrite ri a e n ra n dv oorw a arde n h a nte re n w ij h ie rv oo r?

1. Toelichting redeneerlijn

De commissie heeft ervoor gekozen om de beoordeling stapsgewijs uit te voeren. We
onderscheiden drie stappen:

2. ln stap A wordt het ambitieniveau getoetst. ls dat onvoldoende, dan kijken we niet verder (tenzij
wet van de remmende voorsprong).

3. ln stap B worden randvoon¡¿aarden getoetst. ls daaraan niet voldaan, dan kijken we niet verder.

4. ln stap (stap C) wordt nagegaan hoe ver men is met plannen en uitvoeren.

ln principe geldt dat als het ambitieniveau te laag is, de andere stappen niet meer hoeven te worden
getoetst. Samenwerkingsverbanden die geen ambities tonen zullen immers niet bijdragen aan het
realiseren van de doelmatigheidswinst. Het heeft dan geen zin om na te gaan of ze voldoen aan de
randvoon¡¡aarden. Als niet wordt voldaan aan één van de randvoorwaarden dan kunnen de ambities
hoog zijn, maar zijn deze niet realistisch en haalbaar, waardoor het geen zin heeft om na te gaan of
de maatregelen al zijn vastgesteld. Men kan dus afuallen bij stap A en stap B. Alleen de regio's die
aan stap A en stap B voldoen en bij onderdelen al met uitvoering bezig zijn, zijn koplopers.

Hierna volgt een korte uitwerking.

5. Stap A betreft het criterium ambitieniveau voor de kostenbesparing.

We bepalen het ambitieniveau door de besparingen die het samenwerkingsverband ven¡vacht te
realiseren te delen door de kosten.

Ligt dit ambitieniveau onder 10o/o dan is het voorlopige oordeel achterblijver, tenzij zij kunnen
aangeven dat zij benadeeld worden door de wet van de remmende voorsprong.

Ligt het ambitieniveau boven 1Oo/o, dan gaat de regio door voor eindoordeel koploper of peloton.

NB Regio's kunnen nog reageren en aangeven dat zij al besparingen hebben gerealiseerd vóór
2010. Ook heeft een aantal regio's dit al aangegeven in de reactie die wij nu hebben. Wanneer een
regio kan aantonen dat er diverse besparingen zijn doorgevoerd voor 2010, dan trekken we dat
bedrag af van het kostenniveau in het basisjaar en leidt dit tot een hoger percentage tussen de
beoogde besparing en de kosten van de afvalwaterketen.
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6. Stap B betreft twee randvoorwaarden: concreetheid van de plannen en handhaving van
de kwaliteit

Deze stap is alleen relevant voor regio's die bij A niet zijn afgevallen. ls de regio nog in de race op

basis van het oordeel over stap A, dan leidt een positief antwoord op zowel de concreetheid van de
geplande maatregelen als de handhaving van de kwaliteit ertoe dat deze regio doorgaat naar stap

C. Als het antwoord op de concreetheid en/ of de kwaliteit tot een ontkennend antwoord, dan

bekijken we deze regio niet verder. Bij deze stap bekijkt de commissie - op basis van gezond

verstand - of plannen concreet zijn en niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Mogeltjke toets aspecten voor de concreetheid van de plannen (SMART-beoordeling)

Bij SMART gaat het om op basrs van gezond verstand te beoordelen of het aannemelijk is dat de genoemde

maatregelen de besparing opleveren, zoals in de plannen ß aangegeven.

S - Specifiek: Voor de commissie is helder wat de maatregel inhoudt

[1/l = Meetbaarheid: Helderheid over de kostenbesparing van de maatregel in euro's

/= Aanwijsbaar: Duidelijk is wie wat doet (een gemeente en/of het waterschap);

Acceptatie: Plannen/maatregelen zijn bestuutlijk aanvaard/bekrachtigd (onderdeel Stap C)

ft= Relevant: Maatregel is waardevol om de besparingsdoelstelling te behalen

Rendement: maatregel is onderbouwd op basrs van feitenondenoeken, optimalisatiestudies,

regionale riolering splanne n, koste neffectiviteitsbe rekeni nge n e.d. ;

2

Criterium lndicator Meetlat

Ambitieniveau voor kostenbesparing Verhouding tussen de besparing en

de kosten

Meer dan 10%

Randvoorwaarden lndicator Meetlat

Concreetheid van de

plannen

Zijn in de plannen concrete maatregelen

geformuleerd voor kostenbesparing?

Jal nee

Zijn in de plannen concrete maatregelen

geformuleerd voor kwetsbaarheidsvermindering?

Jal nee

Zijn in de plannen concrete maatregelen

geformu leerd voor kwaliteitsverbetering?

Jal nee

Handhaving van de

kwaliteit

Gaan de maatregelen niet ten koste van de huidige

kwaliteit?

Ja of nee
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Realistisch: Rea/¡sísch in de zin van haalbaar (dit is het moeilijkste te beoordelen en vooral hierbìj

geldt het gezond verstand benadering).

f = Tijdgebonden: Realisatie structurele kostenbesparing vóór 2020.

B,j het beoordelen van de maatregelen kan de commissie geluktüdig kijken of ze ook inspirerende/ originele

maatregelen tegenkomt, die als best practice zouden kunnen worden gepresenteerd (Dan hanteren we geen

SMART-beoordeling, maar een SMART-I beoordeling: De I van lnspirerend.

NB Als de commissie van mening is dat de prestaties van een regio niet voldoet aan de wettelijke

vereisten dan maken we hiervan een aparte notitie. We maken hiervan dan een apart punt in de

toelichting op de beoordeling.

7. Stap C betreft de randvoorwaarde: mate van implementatie

ls de regio op basis van de beoordeling van stap A en stap B nog steeds in de race, dan is het

laatste beoordelingsaspect de mate van implementatie. Onder mate van implementatie verstaat de
commissie twee zaken. 1) zijn de ambities en maatregelen democratisch gelegitimeerd 2) in

hoeverre is sprake van implementatie van deze maatregelen. Met democratische legitimatie

bedoelen wij, of de ambities en maatregelen bestuurlijk zijn vastgelegd, dat wil zeggen vastgesteld

door het algemeen bestuur. ln het geval dat uw ambities en maatregelen niet door het algemeen

bestuur zijn goedgekeurd, maar wel bestuurlijk gedragen zijn door het dagelijks bestuur voldoet u in

deze derde inventarisatieronde ook aan dit criterium. Ten aanzien van de fase van implementatie
gaat het erom dat er niet alleen kopjes koffie zijn gedronken en papier is geproduceerd, maar er ook
maatregelen in praktijk zijn gebracht. Als aan deze randvoorwaarden is voldaan, dan is deze regio

een ware koploper.

Randvoonvaarden lndicator Meetlat

Mate van implementatie Zijn de ambities en maatregelen

bestuurlijk vastgelegd?

Ja of nee

ln welke fase bevindt de regio zich?

Planvorming of implementatie

Planvorming: nee

lmplementatie: ja
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