
  

 

 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen n.a.v. ambitie kostenbesparing Winnet 
d.d. 30 september 2014 

Nummer: 872127 

In D&H: 28-10-2014 Steller: Ir. N. Admiraal 
 BMZ  25-11-2014 (t.k.n.) Telefoonnummer: (030) 634 5779 In Cie: 
 SKK  Afdeling: Planvorming en Advies 

In AB:    
Portefeuillehouder: Van der Vorm    

 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 COMMISSIE BMZ 
 ALGEMEEN BESTUUR 

     BMZ (C) 25 NOVEMBER 2014 

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
In de vergadering van 28 oktober 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten om in te 
stemmen met de beantwoording van de vragen van dhr. J. Reerink naar aanleiding van de ambitie 
kostenbesparing Winnet (mondeling ingediend d.d. 30 september 2014 en aangemerkt als vragen ingevolge 
art. 40 RvO) en de beantwoording ter kennisname aan de commissie BMZ aan te bieden. 
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Datum : 21 oktober 2014                                                        DM nr.872013 

Aan : Dhr. J. Reerink (fractie PVDA)   

Van : College van dijkgraaf en hoogheemraden 

Betreft : Beantwoording van uw schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 RvO betreffende   
ambitie kostenbesparing Winnet d.d. 30 september 2014 

CC : Overige leden algemeen bestuur 

  

 
Inleiding 
In de commissie BMZ d.d. 30 september 2014 zijn door de heer J. Reerink (fractie PVDA) aan het college 
van dijkgraaf en hoogheemraden mondelinge vragen gesteld, die als schriftelijke vragen als bedoeld in 
artikel 40 van het Reglement van orde worden behandeld. De vragen hebben betrekking op de ambitie voor 
de kostenbesparing in regio Winnet om vanaf 2020 15,2 miljoen euro te besparen en het bijbehorende 
meerjarenprogramma zoals dat uitwerkt is in het Regionaal Afvalwaterketenbeleid. 
 
(Voor de leesbaarheid van de beantwoording zijn de gestelde vragen cursief herhaald.) 
 
 
Vraag 1 
Wat gebeurt er met plaatsen als Rhenen, Bodegraven etc. Vallen die buiten de boot? Wat is nu dus precies 
Winnet? 
 
Antwoord:  
Er zijn verschillende gemeenten die met andere samenwerkingsregio’s meedoen. Meestal omdat het 
grootste deel van de betreffende gemeente in die regio valt. De gemeenten Rhenen en Bodegraven-
Reeuwijk vallen bijvoorbeeld binnen resp. Platform Water Vallei & Eem en Rijnland. Deze gemeenten vallen 
dus niet buiten de boot.  
Winnet bestaat uit het waterschap en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Woerden, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein en Zeist.  
 
 
Vraag 2 
Winnet betekent WaterINnovatieNETwerk. Waar blijft de innovatie? 
 
Antwoord: 
Winnet is het samenwerkingsverband voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Innovatie is daarbinnen 
wel een thema, maar geen hoofddoel van Winnet. Wat dat betreft is de naam wellicht wat misleidend.  
Het thema innovatie wordt in het meerjarenprogramma van Winnet vnl. opgepakt binnen het thema 
verduurzamen (implementatie routekaart 2030 etc.). Binnen dit thema is een visie op verduurzamen 
geformuleerd en worden projecten benoemd die (tot 2020) uitgevoerd worden. Op basis hiervan wordt in de 
toekomst een concrete ambitie geformuleerd.  
 
 
Vraag 3 
Het inhaken op het ambitieuze milieubeleid van de provincie mist nu. De provincie wordt helemaal niet 
genoemd als partner. 
 
Antwoord: 
Het waterschap heeft in de zomer op het concept Bodem- Water en Milieubeleid van de provincie 
gereageerd. De afvalwaterketen als zodanig wordt niet benoemd in het plan, mede daarom is er niet 
specifiek ingegaan op dit beleidsplan van de provincie.  



Voor wat betreft het thema grondwater wordt er wel aansluiting gezocht met de Provincie, zoals dat ook met 
het grondwatermeetnet is gebeurd.  
 
 
Vraag 4 
Op pag. 21 van het Regionaal Afvalwaterketenbeleid wordt grondwater genoemd. Het gaat in deze 
paragraaf echter alleen om kwantiteit, maar ook de kwaliteit is van belang. Dit mist nu. 
 
Antwoord: 
Het Regionaal Afvalwaterbeleid geeft invulling aan de verbrede zorgplichten (afvalwater, hemelwater en 
grondwater) in stedelijk gebied. 
Bij grondwater is dit een kwantitatief verhaal. Het gaat hier over het zoveel mogelijk en op een doelmatige 
wijze voorkomen van grondwateroverlast in bebouwd gebied. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied is geen 
zorgplicht van gemeente of waterschap, maar van de provincie.  
 
 
Vraag 5 
In verleden deed maar klein deel van de gemeenten mee aan grondwatermeetnet. Doen ze nu wel mee? 
 
Antwoord: 
Een aantal gemeenten (5) doet momenteel mee met het gezamenlijk meetnet, de meeste gemeenten meten 
zelfstandig aan grondwater. In 2015 zal er weer een uitvraag gedaan worden voor de aanbesteding van een 
gezamenlijk meetnet. De verwachting is dat er dan meer gemeenten gaan aanhaken. 
 
 
Vraag 6 
Wat zijn de kpi's voor de eigen uitvoering van Winnet? 
 
Antwoord: 
De resultaten van de ambitie voor de kostenbesparing van HDSR (structureel 6,1 miljoen euro in 
zuiveringsbeheer vanaf 2020) worden jaarlijks gemonitord en gerapporteerd aan het algemeen bestuur in de 
buraps en de jaarstukken.  
De afdeling Zuiveringsbeheer zal de komende jaren concrete invulling gaan geven aan deze ambitie. In de 
voorjaarsnota’s en de begrotingen van 2015 tot 2020 wordt de besparingsopgave verwerkt en aangegeven 
hoe deze wordt ingevuld. Aan de hand hiervan kan het algemeen bestuur deze opgave bespreken in 
samenhang met de andere bezuinigingsvoorstellen.   
 
Het programmabureau denkt momenteel na over een format voor de KPI’s voor heel Winnet. De verwachting 
is dat het format voor de KPI’s eind dit jaar gereed is. HDSR zal gebruik maken van dit format.  
Er zijn al wel een aantal KPI’s te noemen. Voor kosten is dit de vastgestelde ambitie om vanaf 2020 15,2 
miljoen euro in de hele afvalwaterketen en 6,1 miljoen euro in het zuiveringsbeheer te besparen.  
Voor kwaliteit zijn hiervoor in hoofdstuk 7 van het achtergronddocument van het Regionaal 
Afvalwaterketenbeleid KPI’s geformuleerd (zie website winnet: 
http://www.winnet.nl/content/downloads/algemeen/). Deze KPI’s sluiten aan bij de werkwijze die in de 
riolering (zie Leidraad Riolering A1100) gebruikelijk is en gaan over prestatie indicatoren voor 
volksgezondheid en waterkwaliteit, (grond)wateroverlast, milieuoverlast, instortingsgevaar, lozingsbeperking 
en duurzaamheid.  
Voor kwetsbaarheid is nog geen harde KPI geformuleerd. Met de uitwerking van het meerjarenprogramma 
Regionaal Afvalwaterketenbeleid wordt door slim samenwerken ca. 1 fte bespaard verdeeld over alle 
deelnemers.

http://www.winnet.nl/content/downloads/algemeen/


 
 Beantwoording

schriftelijke vragen
ex art. 40 Reglement van Orde

 

Bestuurszaken / DM 872013 3


	(C) vragen J. Reerink ambitie Winnet_oplegnotitie.pdf
	beantwoording vragen PVDA kostenbesparing Winnet_DH 28 oktober
	College van dijkgraaf en hoogheemraden


