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AGENDAPUNT 3.8 

ONTWERP

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis  Nummer: 866092 

In D&H: 18-11-2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo 
 BMZ  25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634 59 38 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Informatiecentrum 

Automatisering 
In AB: 17-12-2014   
Portefeuillehouder: Beugelink Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel 

 
Gelet op art. 50 lid 2 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Stelt het college u voor: 
Toestemming te verlenen aan het college in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Het Waterschapshuis onder de voorwaarde dat de bijdrageverordening, het 
dienstverleningshandvest en de (model) dienstverleningsovereenkomst zijn afgestemd op de bepalingen in 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.  
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
 
 
 
INLEIDING 
In juli 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Waterschapshuis tot stand gekomen als opvolger 
van de Stichting Het Waterschapshuis. Als gevolg van de evaluatie van het project Tax-i/ODB (de bouw van 
een nieuw belastingsysteem) is de GR pas op 1 januari 2013 in werking getreden. 
 
Bij het in werking treden van de GR in 2010 is afgesproken dat de opzet van Het Waterschapshuis grondig 
zou worden onderzocht. Dit heeft geleid tot een herbezinning op de samenwerking in Het Waterschapshuis 
onder de noemer “Het Waterschapshuis 2.0”. Hiertoe is door het algemeen bestuur van Het 
Waterschapshuis een stuurgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden voor “HWH 2.0” in beeld 
moest brengen.  
 
Eind 2013 heeft de stuurgroep het rapport over Het Waterschapshuis 2.0 opgeleverd. De uitgangspunten 
voor Het Waterschapshuis in de nieuwe vorm zijn: 

- Het Waterschapshuis is een regie-organisatie van beperkte omvang 
- In Het Waterschapshuis kunnen alle waterschappen samenwerken op het gebied van collectieve 

taken, maar is ook samenwerking tussen een kleinere groep waterschappen mogelijk. 
- Wanneer slechts een deel van de waterschappen aan een project of programma deelneemt, dragen 

die deelnemers volledig het risico. 
 
Op 25 april 2014 is het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis unaniem akkoord gegaan met de 
nieuwe koers van Het Waterschapshuis. Dit betekent dat Het Waterschapshuis wordt afgeslankt en dat er 
een stikte scheiding zal worden aangebracht tussen collectieve projecten waar iedereen aan deelneemt 
(bijvoorbeeld omdat het om een wettelijke plicht gaat) en facultatieve projecten waar slechts een aantal 
waterschappen aan deelneemt. 
 
Inmiddels wordt in Het Waterschapshuis gewerkt aan de inrichting van “Het Waterschapshuis 2.0” .Hiertoe 
wordt een nieuw dienstverleningsconstruct opgesteld, dat bestaat uit een bijdrageverordening, een 
dienstverleningshandvest en een model dienstverleningsovereenkomst. Het belangrijkste kenmerk hiervan 
is dat er een helder onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarschap (alle deelnemende waterschappen 
zijn eigenaar van Het Waterschapshuis) en opdrachtgeverschap (elk deelnemend waterschap kan 
opdrachtgever zijn van Het Waterschapshuis). Als eigenaar zijn alle deelnemers verantwoordelijk voor de 
instandhouding van Het Waterschapshuis. Dit betekent dat kosten, risico’s, aansprakelijkheid, zeggenschap 
enz. door alle eigenaren gezamenlijk worden gedragen. 
Deze verantwoordelijkheid van de eigenaren staat geheel los van de verantwoordelijkheid van de 
waterschappen als opdrachtgever. Opdrachtgevers van elk programma en project zijn gezamenlijk geheel 
verantwoordelijk voor alle risico’s binnen dat programma of project. 
 
In de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling is tevens de wijziging van de Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen verwerkt. Deze wetswijziging is reeds vastgesteld en zal per 1 januari 
2015 in werking treden. De voor Het Waterschapshuis relevante wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van 
Toelichting die bij het wijzigingsvoorstel is gevoegd. De gevolgen van de wetswijziging zijn beperkt en 
hebben vooral betrekking op de verantwoordingsrelaties, de rol van het algemeen bestuur bij de begroting 
en de bevoegdheidsverdeling tussen algemeen en dagelijks bestuur. 
 
Volgens art. 50 lid 2 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen kan een lid van het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling pas instemmen met een wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling als hij daartoe instemming heeft verkregen van het college van het waterschap dat hem heeft 
aangewezen. Het college kan deze instemming pas verlenen nadat het algemeen bestuur van het 
waterschap hiervoor toestemming heeft verleend. 
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ARGUMENTEN 
De voorliggende wijziging van de GR maakt deel uit van een transitie van de gemeenschappelijke regeling 
Het Waterschapshuis naar een meer duurzame vorm en met een beperkte en meer flexibele omvang. In 
deze transitie zijn inmiddels al een aantal stappen gezet om de herinrichting van Het Waterschapshuis te 
realiseren. Onderdeel van de transitie is dat de GR wordt aangepast. De wijzigingen in de tekst van de GR 
zijn afgestemd in een klankbordgroep waar juristen van verschillende waterschappen aan hebben 
deelgenomen.  
 
De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wijzigt per 1 januari aanstaande. Het ligt dan ook voor de 
hand om nu de GR toch gewijzigd moet worden deze alvast te laten aansluiten op de gewijzigde wetgeving. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
Op grond van het Bestuursakkoord Water hebben waterschappen afgesproken met elkaar samen te werken 
op onder meer het terrein van de informatievoorziening.  
In Het Waterschapshuis probeerden waterschappen lange tijd zoveel mogelijk met alle waterschappen 
gezamenlijk te doen. Inmiddels is het inzicht dat dit niet in alle gevallen tot de beste samenwerking leidt.  
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling zelf heeft geen financiële consequenties, behalve enige 
directe kosten voor de bekendmaking. 
 
Er is wel een wijziging in financiële risico’s.  
 
1. Verdeling van de kosten tussen Eigenaar en Opdrachtgever 
De kern van de aanpassing in de GR is de scheiding tussen Eigenaren en Opdrachtgevers. Alle 
waterschappen die deelnemen aan Het Waterschapshuis zijn eigenaar van Het Waterschapshuis. Zij dragen 
bij in de kosten van instandhouding. Daarnaast kunnen waterschappen afzonderlijk of in een groep 
opdrachtgever zijn voor projecten. Alleen partijen die deelnemen aan een specifiek project dragen zelf de 
financiële risico’s van dat project. De daadwerkelijke verdeling van de kosten wordt geregeld in de 
bijdrageverordening. Deze verordening is onderdeel van het dienstverleningsconstruct dat nog moet worden 
ingericht en in het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis moet worden vastgesteld. Zolang de inhoud 
van de bijdrageverordening niet bekend is, bestaat ook geen inzicht in de verdeling van de kosten van 
instandhouding tussen de eigenaren. Ook bestaat nog geen inzicht in de verdeling tussen 
instandhoudingskosten en projectkosten. Er bestaat een risico voor de begroting 2015 van HDSR met 
betrekking tot de omvang van de bijdrage aan Het Waterschapshuis.  
Besluitvorming over het dienstverleningconstruct en daarmee over de bijdrageverordening vindt plaats in het 
AB van HWH, niet meer in het AB van HDSR. 
 
2. Begrotingswijziging  
Begin 2015 wordt een wijziging verwacht op de begroting 2015 van Het Waterschapshuis (door het 
algemeen bestuur van Het Waterschapshuis vastgesteld op 7 juli 2014). Deze wijziging bevat de effecten 
van de “ombouw” naar de nieuwe structuur, in een zienswijzeprocedure aan de waterschappen voorgelegd 
(beslissing gemandateerd aan het college). Of hier tevens frictiekosten in worden meegenomen valt bij de 
aanbieding van deze herziene begroting 2015 pas te bezien. Zie hiervoor ook punt 3 hierna, waar specifiek 
op frictiekosten wordt ingegaan. 
 
3. Frictiekosten 
De reorganisatie van Het Waterschapshuis brengt op zich ook kosten met zich mee. Hiervoor heeft Het 
Waterschapshuis in 2013 een voorziening getroffen met een omvang van €500.000. Op dit moment is nog 
niet duidelijk of de reorganisatie daadwerkelijk binnen dit bedrag kan worden afgerond. Naar verwachting zal 
de werkelijke omvang van deze reorganisatiekosten pas in de loop van 2015 duidelijk worden. 
 
4. Bijdrage HDSR  
Op 7 juli 2014 is de begroting 2015 van Het Waterschapshuis vastgesteld. Voor ons waterschap bedraagt de 
omvang van de kosten die met Het Waterschapshuis zijn gemoeid in 2015 in totaal €491.000. De omvang 
van de begroting van Het Waterschapshuis vertoont al een paar jaar een dalende trend en daarmee ook 

866092 - 3 - 



 
 

 
   

 

onze bijdrage aan Het Waterschapshuis. Dit heeft echter niet te maken met efficiëntie bij Het 
Waterschapshuis, maar met diensten waarvoor waterschappen niet meer in Het Waterschapshuis 
samenwerken. Het Waterschapshuis biedt daarmee een beperkter pakket diensten aan. De kosten die we 
als waterschap voor dezelfde voorzieningen betalen worden daarom zeker niet automatisch lager omdat 
HDSR deze diensten zelf bij een andere leverancier moet afnemen. Dus de daling van onze bijdrage aan 
Het Waterschapshuis betekent niet een daling van onze kosten voor automatisering. 

KANTTEKENINGEN  
Naast het wijzigen van de GR is het nodig dat er een dienstverleningsconstruct wordt ingericht. Deze 
bestaat uit de bijdrageverordening, het dienstverleningshandvest en de model 
dienstverleningsovereenkomst. De juridisch juiste weg lijkt te zijn dat de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling niet eerder in werking treedt dan het moment dat de bijdrageverordening, het 
dienstverleningshandvest en de (model) dienstverleningsovereenkomst zijn vastgesteld door het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Hierop vindt nog overleg plaats met de 
juridische afdeling van Het Waterschapshuis. Als hier nog bijzonderheden uitkomen, dan wordt dit aan het 
algemeen bestuur teruggemeld.
 
UITVOERING  
Na instemming van de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen kan het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis op 19 december 2014 de gewijzigde regeling 
vaststellen conform art. 44 van de GR Het Waterschapshuis. Met het in werking treden van de nieuwe Wet 
op de Gemeenschappelijke Regelingen is het niet langer nodig dat de provincie Utrecht goedkeuring 
verleent aan de wijziging.  
Na de vaststelling kan op 1 maart 2015 de wijziging in werking treden. Deze datum van 1 maart is nog wel 
afhankelijk van de afronding van het “dienstverleningsconstruct”. 
 
COMMUNICATIE  
Elk deelnemend waterschap moet zelf zorgdragen voor de bekendmaking van de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk GR HWH Wijzigingsvoorstel 2014 (DM 876996) 

 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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