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"Doelmatig waterbeheer"

regio AS 50

Toelichting:
Medio 2011 is naar aanleiding van het landelijk bestuursakkoord Water (april 2011) en bijeenkomsten in den Bosch (december 2010) en Oss (mei 2011) door de besturen van gemeenten en
waterschappen in midden en oost Brabant een bestuurlijke opdracht "Sterk in doelmatig W aterbeheer in Midden- en Oost-Brabant" vastgesteld (Bijlage 3, 2011/77550).
De gemeente Bernheze participeert hiervoor samen met waterschap Aa en Maas en de gemeenten Maasdonk, Oss, Veghel, Uden, Landerd, Schijndel en Boekel in de zogenaamde werkeenheid As50+.
Naast een ambtelijke werkgroep van deelnemers uit de verschillende gemeenten en het waterschap was en is er een bestuurlijk trio bestaande uit wethouder Delhez van Uden, wethouder
Van de Ven van Veghel en waterschapbestuurder Van de Ven die het proces aanstuurden.
De ambtelijke werkgroep heeft in het afgelopen halfjaar de regionale situatie in beeld gebracht,
potenties in besparingsmogelijkheden geformuleerd en de 'best practices' gedeeld. Ook is er een
richting geformuleerd voor de samenwerking. Met name dit aspect zal in het komende half jaar
verder uitgewerkt worden. Eind 2012 moet dit leiden tot een concreet voorstel voor As50+
samenwerking binnen de afvalwaterketen (samenwerkingsovereenkomst).
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Advies afdeling:
1. Kennisnemen van de bijgevoegde rapportage;
2. Onderschrijven van de ambities en doelstellingen van hoofdstuk 7;
3. Akkoord gaan met de verdere uitwerking van de aangegeven doelstellingen uit hoofdstuk 7;
4. Commissie Ruimtelijke zaken informeren middels bijgevoegde 'Notitie ter informatie"
Tekst voor publicatie:
In 2011 hebben 8 gemeenten waaronder Bernheze samen met het waterschap besloten om de
uitvoering van het waterbeheer op een meer doelmatige wijze vorm te geven. De afgelopen
periode is hard gewerkt om de mogelijkheden in kaart te brengen. Het blijkt dat er voldoende
besparingspotentieel aanwezig is om verdere stappen te ondernemen. De eerste vervolgstap bestaat uit het uitwerken van ideeën. Het college heeft besloten deze vervolgstap uit te gaan voeren.
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Inleiding/Probleemstelling
Medio 2011 stemden 8 gemeenten ( Bernheze, Oss, Veghel, Uden, Landerd, Boekel, Schijndel,
Maasdonk) en waterschap Aa en Maas in met vorming van een samenwerkingsverband voor
Doelmatig Waterbeheer in regio As50. Dit naar aanleiding van een gezamenlijke bestuursopdracht van de gemeenten en waterschappen in Midden- en Oost-Brabant 'STERK in Doelmatig
Waterbeheer' dd april 2011 (Bijlage 3, 2011/77550).
De aanleiding hiervoor ligt in het landelijke Bestuursakkoord Water van april 2011. Dit akkoord
beoogt regionale samenwerking in de (afval)waterketen. Uiterlijk 1 januari 2013 zou dit georganiseerd moeten zijn.
Het Bestuursakkoord kent een aantal taakstellingen op het gebied van kostenbesparing, kwaliteit
en het verminderen van kwetsbaarheid. Zo moet er landelijk door afstemmen en heroverwegen
van investeringen, en samenwerking in strategisch, tactisch en operationeel beheer en onderhoud
door gemeenten en waterschappen gezamenlijk in 2020 een jaarlijkse besparing in de lasten zijn
gerealiseerd van 380 miljoen euro (140 miljoen door gemeenten, 100 miljoen door waterschappen en 140 miljoen gemeenschappelijk) en daarnaast door de drinkwaterbedrijven ook nog eens
70 miljoen. Omdat thans voor klimaatadaptatie, rioolvervanging en waterkwaliteitsverbetering
een kostenverhoging van 600 miljoen euro in 2020 wordt verwacht, houdt dit dus in dat de
heffingen slechts gematigd zullen mogen stijgen.
Sinds het najaar 2011 is door de ambtelijke werkgroep As50+ ( gevormd door samenwerkingsverband As50 aangevuld met Maasdonk, Landerd, Boekel en het waterschap Aa en Maas) gewerkt aan het in beeld brengen van de mogelijkheden van de samenwerking. Dit onder aansturing van een bestuurlijk trio van twee wethouders en één lid van het dagelijks bestuur van het
waterschap.
Kern hiervan was het in beeld brengen van de huidige situatie en de potenties in besparingsmogelijkheden, verbetering kwaliteit en verminderen kwetsbaarheden van de regio en door de
werkgroep er aan toegevoegd het delen van kennis.
Hierbij zijn tevens in de vorm van een regionale benchmark de 'best practices' in beeld gebracht.
Uit de analyses volgt dat de landelijke taakstellingen in Kostenbesparingen in deze regio naar rato
van bewonersaantallen op dit moment voor voldoende haalbaar en realistisch worden geacht.
Ook zijn behoeften en mogelijkheden voor samen werken aan Kwaliteit en Kwetsbaarheid meer
in beeld gebracht. Conclusie is dat samenwerken voor deze drie K's van het akkoord zeker be-
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langrijke meerwaarden kan bieden. In het gehele proces heeft kennisdelen steeds voorop gestaan.
Dit zal een voortgaand proces blijven in de vervolguitwerkingen.
Voor meer informatie verwijs ik naar met name hoofdstuk 3 en dan met name artikel 3.4 waar
de conclusies zijn opgenomen van het bijgevoegde hoofdrapport van april 2012 (Bijlage 1). Voor
de ambities en doelstellingen voor verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst
is een
aanzet gegeven in hoofdstuk 7 van het rapport. Ook dit beveel ik graag ter lezing aan.
Om vóór 2013 de samenwerking formeel te organiseren zijn nog wel de nodige aspecten verder
uit te werken. De stuurgroep en werkgroep vragen hiermee uw instemming om deze uitwerkingen in het tweede halfjaar van 2012 op te pakken, zie de aanbiedingsbrief van het voortgangsrapport mei 2012 (Bijlage 2).

Toelichting
De regionale werkgroep As50+ heeft een eerste stap gezet op weg naar een voorgenomen samenwerking om van daar uit de drie "K"begrippen ( Kwaliteit, Kostenbesparing en verminderen
Kwetsbaarheid) goed en gefundeerd vorm te geven.
Na het tot nu toe gevolgde proces ligt een logische vervolgstap in de vorm van het uitwerken
van de ideeën zoals in grote lijnen opgenomen in het rapport.
De doelstellingen voor de periode 2013-2020 zijn als volgt samen te vatten:
Voornemen om in 2015 een gezamenlijke watervisie/ afvalwaterketenplan voor de regio
vast te stellen waarin collectieve zorg voor de afvalwaterketen (riolering en zuivering) tot
uiting komt.
Globaal bepaalde besparingspotenties door kritische eenheidsprijzen en, afschrijvingsmethodieken en vervangingstrategie worden concreet gemaakt en geïmplementeerd.
Op operationeel niveau worden werkzaamheden op geschaald waar dit tot besparing,
kwaliteitsverbetering of verminderde kwetsbaarheid kan leiden.
Over het geheel van riolering en zuivering wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd om
een goed functionerende keten tegen de laagste maatschappelijke kosten te kunnen behouden, rekening houdend met aanvullende eisen vanuit de "Europese Kaderrichtlijn
Water" (KR W) en rekening houdend met klimaatverandering.
Ten behoeve van het monitoren van de effecten van riolering en zuivering op de waterkwaliteit wordt een effectief en efficiënt meet- en monitoringsprogramma
ontworpen ter
vervanging van de huidige programma's van de verschillende partijen.
Er wordt een regionale marktplaats opgezet waar vraag en aanbod voor kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld.

Consequenties
personele
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding per partner van maximaal 100 uur te
besteden in de periode juni/december
2012. Dit wordt opgevangen vanuit de personele
component in het vigerende GRP.

- 4-

organisatorische
Zowel de ambtelijke werkgroep als de bestuurlijke regiegroep wordt begeleid door de Waterambassadeur regio Brabant Oost. Periodiek vindt tevens terugkoppeling plaats aan een
vertegenwoordiging van gemeentesecretarissen en directeuren van de Brabantse waterschappen

Geïntegreerde voorbereiding
Dit voorstel is in samenspraak met de partners uit de AS50+ tot stand gekomen.

Communicatie

Advies afdeling
1.
2.
3.
4.

Kennisnemen van de bijgevoegde rapportage;
Onderschrijven van de ambities en doelstellingen van hoofdstuk 7;
Akkoord gaan met de verdere uitwerking van de aangegeven doelstellingen uit hoofdstuk 7
Commissie Ruimtelijke zaken informeren middels bijgevoegde 'Notitie ter informatie"
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