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 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 COMMISSIE  BMZ 
 ALGEMEEN BESTUUR 

     BMZ (B) 25 NOVEMBER 2014    

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
Op 14 oktober 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 

- kennis te nemen van de voortgangsrapportage van Winnet t.b.v. de Visitatiecommissie Waterketen; 
- deze stukken ter kennisgeving aan de commissie BMZ toe te zenden. 

 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Op 23 januari 2014 heeft de Visitatiecommissie Waterketen aan alle regio's haar beeld toegezonden van de 
voortgang van de samenwerking in de waterketen. Dit beeld is gevormd op basis van de informatie die zij uit 
de regio's heeft ontvangen.  
  
De commissie, onder voorzitterschap van mevrouw K. Peijs, maakt onderscheid tussen koplopers, peloton 
en achterblijvers. Winnet valt in de laatste categorie. In de verklaring, die bij het werkbezoek aan Winnet op 
25 februari 2014 is toegelicht, stelt de commissie dat er voor Winnet nog geen ambitieniveau voor 
kostenbesparing is vastgesteld.  
 
In de achterliggende maanden heeft Winnet hard gewerkt om een bestuurlijk gedragen ambitieniveau te 
bepalen en door alle deelnemers van Winnet vast te laten stellen. In de collegevergadering van 15 juli jl. is 
deze gezamenlijk ambitie vastgesteld (DM 840662). Deze ambitie, nl. een structurele vermindering van de 
kostenstijging van € 15,2 mln. vanaf 2020, is in lijn met het eerdere besluit van het waterschap om vanaf 
2020 een structurele jaarlijkse besparing van € 6,1 miljoen te realiseren in het zuiveringsbeheer (DM 
765014).  
 
Op 15 september jl. heeft Winnet een voortgangsrapportage ingediend bij de Visitatiecommissie Waterketen 
waarin deze ambitie en de bijbehorende plannen en (gerealiseerde) projecten worden benoemd. Gegeven 
de beoordelingscriteria van de Visitatiecommissie Waterketen verwacht Winnet hiermee naar het peloton te 
kunnen promoveren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: Winnet aanbiedingsbrief Visitatiecommissie Waterketen met bijlagen  (DM 871190) 
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