Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten
Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden
Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake
een doelmatiger waterbeheer.
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Context
In 2009 is, naar aanleiding van het bestuursakkoord waterketen uit 2007, op initiatief van het
waterschap Reest en Wieden door het bureau Berenschot een verkenning uitgevoerd naar de
samenwerking tussen gemeenten en het waterschap Reest en Wieden. Deze verkenning heeft
geresulteerd in een rapport met aanbevelingen om te komen tot een verdere samenwerking. Op 5
februari 2010 bent u hierover geïnformeerd en akkoord gegaan met een gestructureerde aanpak van
de het samenwerkingsproces.
Vanaf eind 2009 hebben op landelijk niveau diverse discussies/ontwikkelingen plaatsgevonden over
een doelmatiger waterbeheer. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de verdere uitwerking van een
gestructureerde aanpak van het samenwerkingsproces voor deze regio (beheersgebied Reest en
Wieden). In het voorjaar 2010 is een landelijk feitenonderzoek naar de doelmatigheid in de
waterketen uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat een kostenbesparing in de waterketen kan
worden gerealiseerd als gemeenten en waterschappen intensief gaan samenwerken en investeringen
op elkaar afstemmen.
De resultaten van het feitenonderzoek hebben ertoe geleid dat tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) afspraken zijn gemaakt over
een aanpak van de afvalwaterketen. Het doel van deze aanpak is:
Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen;
Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van beheertaken;
Het verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van beheerstaken;
De afspraken in de aanpak voor de afwaterketen vormen het middel om bovengenoemde doelen te
realiseren en zijn gericht op een intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen
gemeenten en het waterschap. Er is geen sprake van overhevelen van verantwoordelijkheden. De
zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het rioleringsbeheer blijft bij de gemeente. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het
zuiveringsbeheer blijft bij het waterschap.
De afspraken die de VNG en UvW hebben gemaakt over de aanpak van de afvalwaterketen en
daarmee over een doelmatiger waterbeheer zijn over genomen in het Bestuursakkoord Water. In dit
akkoord, dat op 23 mei 2011 is ondertekend door het Rijk, VNG , UvW, IPO en VEWIN, staan de
afspraken over een doelmatiger waterbeheer (waterketen en watersysteem). De afspraken en
bijbehorende maatregelen in het akkoord moeten o.a. leiden tot een jaarlijkse doelmatigheidswinst
van landelijk € 380 miljoen (in 2020 t.o.v. 2010) in de waterketen bij gemeenten en waterschappen.
Tevens zijn in het akkoord afspraken gemaakt die moeten leiden tot een doelmatigheidswinst in het
beheer van het watersysteem. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven (maatschappelijke
kosten) blijven daardoor beperkt.
N.a.v. de afspraken tussen de VNG en de UvW met betrekking tot een doelmatiger waterbeheer is
het afgelopen jaar 2011 door de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland,
Midden Drenthe, De Wolden en het waterschap Reest en Wieden verder vorm gegeven aan de
samenwerking.
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Daartoe zijn een coördinatieteam en vier werkgroepen ingesteld. De managers van alle gemeenten
en het waterschap en de voorzitters van de werkgroepen hebben zitting in het coördinatieteam.
De werkgroepen met daarin vertegenwoordigd de medewerkers van de gemeenten en het
waterschap zijn:
Afvalwaterketen
Stedelijk Water
Communicatie
Human Resources
Binnen deze werkgroepen is het afgelopen jaar (2011) onderzoek verricht naar en zijn voorstellen
uitgewerkt op welke wijze doelmatigheidswinst, kwaliteitsverbetering en vermindering van
kwetsbaarheid door samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het
waterschap kan worden gerealiseerd.
Conform het bestuursakkoord water moet per regio, in dit geval voor het beheersgebied Reest en
Wieden, een ambitie en een programma worden vastgesteld hoe de samenwerking op het gebied
van de waterketen wordt geconcretiseerd en gerealiseerd. Door de ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst verklaren de gemeenten en het waterschap te gaan samenwerken in
het beheer van de afvalwaterketen en het watersysteem. Daarnaast worden de investeringen in de
afvalwaterketen en het watersysteem afgestemd. Daarmee is de samenwerking conform de
afspraken uit het bestuursakkoord water bestuurlijk geborgd.
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Samenwerkingsovereenkomst gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Steenwijkerland,
Hoogeveen en Midden Drenthe en waterschap Reest en Wieden
Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst verklaren de gemeenten en het
waterschap te gaan samenwerken in het beheer van de afvalwaterketen en het watersysteem en
uitvoering te geven aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken.
Ondergetekenden:
1. De gemeente Meppel, gevestigd Grote Oever 26 te Meppel, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer A.H.J. Dohle, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel van 3 april
2012, hierna te noemen: de gemeente Meppel en
2. De gemeente De Wolden, gevestigd Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer J.H. Lammers, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden van 2 april
2012, hierna te noemen: de gemeente De Wolden en
3. De gemeente Westerveld, gevestigd Raadhuislaan 1 te Diever, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer R. Martens, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld van
3 april 2012, hierna te noemen: de gemeente Westerveld en
4. De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1 te Steenwijk, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer J.G. van den Nouland, handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Steenwijkerland van 27 maart 2012, hierna te noemen: de gemeente Steenwijkerland en
5. De gemeente Hoogeveen, gevestigd Raadhuisplein 1 te Hoogeveen, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer T. Eerenstein, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen van
5 april 2012, hierna te noemen: de gemeente Hoogeveen en
6. De gemeente Midden Drenthe, gevestigd Raadhuisplein 1 te Beilen, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer J. Pit, handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Drenthe van 27
maart 2012, hierna te noemen de gemeente Midden Drenthe en
7. Het waterschap Reest en Wieden, gevestigd Blankenstein 540 te Meppel, op grond van het
bepaalde in artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door het lid van
het Dagelijks Bestuur de heer F.K.L. Spijkervet, ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks
Bestuur van het waterschap van 10 april 2012, hierna te noemen: het waterschap Reest en
Wieden;

komen overeen dat:
1) zij onderling een nauwe samenwerking realiseren met als resultaat een doelmatiger waterbeheer
door:
Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen en het
watersysteem;
Het behouden dan wel vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken;
Het verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van beheerstaken;
Het afstemmen van investeringen in de afvalwaterketen en het watersysteem.
5

2) de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap en gemeenten onderling uiteindelijk
(2020) moet leiden tot een beperking van de stijging van lasten voor burgers en bedrijven
(maatschappelijke kosten) ;
3) de samenwerking bestuurlijk wordt geleid door een stuurgroep waarin de bestuurders van
bovengenoemde gemeenten en het waterschap zitting hebben;
4) de stuurgroep minimaal één maal per jaar bijeenkomt om de voortgang van de samenwerking te
bespreken en afspraken maakt over een verdergaande samenwerking in het beheer van de
afvalwaterketen en het watersysteem;
5) conform het bestuursakkoord water de volgende zuiveringskringen worden samengesteld :
Zuiveringskring
Bestuurders van:
Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Gemeente Steenwijkerland;
(RWZI) Vollenhove
- Waterschap Reest en Wieden.
RWZI Steenwijk
- Gemeente Steenwijkerland;
- Waterschap Reest en Wieden.
RWZI Meppel
- Gemeente Meppel;
- Gemeente De Wolden;
- Waterschap Reest en Wieden
RWZI Echten
- Gemeente Hoogeveen;
- Gemeente De Wolden;
- Waterschap Reest en Wieden
RWZI Beilen (+ Westerbork)
- Gemeente Midden Drenthe;
- Waterschap Reest en Wieden
RWZI Smilde
- Gemeente Midden Drenthe
- Waterschap Reest en Wieden
RWZI Dieverbrug
- Gemeente Westerveld;
- Waterschap Reest en Wieden
Investeringsprogramma’s worden per zuiveringskring jaarlijks afgestemd onder bestuurlijke
verantwoording van de stuurgroepleden van de gemeenten die deel uitmaken van de
zuiveringskring en van het waterschap.
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Aldus overeengekomen en in zevenvoud opgemaakt:
Datum:
Plaats:

13 april 2012
Hoogeveen

Gemeente Meppel,

Gemeente De Wolden,

De heer A.H.J. Dohle

De heer J.H. Lammers

Gemeente Westerveld,

Gemeente Steenwijkerland,

De heer R. Martens

De heer J.G. van den Nouland

Gemeente Hoogeveen,

Gemeente Midden Drenthe,

De heer T. Eerenstein

De heer J. Pit

Waterschap Reest en Wieden

De heer F.K.L. Spijkervet

7

