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Onderwerp:
Overeenkomst watersamenwerking As50+ gemeenten en waterschap
Toelichting:
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2011) werken gemeenten in regio's aan
verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Aanleiding is een nadrukkelijk politieke wens
tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid. De
gemeente Bemheze participeert in de werkeenheid As50+ samen met Waterschap Aa en Maas
en de gemeenten Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Veghel en Uden.
In het afgelopen anderhalf jaar is via een bestuurlijke opdracht (2011/77550 bijlage IV, juni
2011) en tussenrapportage (2012/27094, bijlage III, juni 2012) een samenwerkingsovereenkomst
tot stand gekomen.
Vertrekpunt van de samenwerking vormen de overeenkomstige doelstellingen en
werkzaamheden uit de afzonderlijke beleid- en beheerplannen van de verschillende partijen.
Gemeenten hebben daarvoor hun Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), het waterschap het
Zuiveringsplan.
De partijen gaan de samenwerking invullen door middel van een netwerkorganisatie.
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Advies afdeling:
1.
Regionale netwerksamenwerking in de afvalwaterketen met As50+ partners aan te gaan;
2.
In te stemmen met overeenkomst "watersamenwerking As50+" inclusief
meerjarenprogramma;
3.
Instemmen met ambitie om het gemiddeld regionaal waterketentarief in 2020 met 17%
procent te hebben verlaagd t.O.V.prognose in 2010 (van € 434 naar € 360);
4.
Wethouder van Moorselaar te machtigen om overeenkomst te tekenen tijdens een
regionale bijeenkomst;
5.
Commissie Ruimtelijke zaken informeren middels bijgevoegde 'Notitie ter informatie"
2013/3579.
Tekst voor publicatie:
In 2011 hebben 8 gemeenten waaronder Bernheze samen met waterschap besloten om de
uitvoering van het waterbeheer op een doelmatigere wijze vorm te geven. De afgelopen periode
is hard gewerkt om de mogelijkheden in kaart te brengen. Het blijkt dat er voldoende kansen
aanwezig zijn om verdere stappen te ondernemen. Het College heeft daarom besloten om samen
met de gemeenten Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Veghel en Uden en waterschap
Aa en Maas in een netwerkorganisatie intensief te gaan samenwerken.
Opmerkingen (Secr./College

leden):

~SSingB&W:

'ES

conform advies

de secretaris:
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Adviesnota

Datum

B&W verg.:

B&W

Registratiekenmerk:

V

/2013/2421

5 februari 2013

Onderwerp:

Overeenkomst watersamenwerking As50+ gemeenten en waterschap

Portefeuillehouder:

R.E.S. van Moorselaar

Inleiding/Probleemstelling
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2011) werken gemeenten in regio's aan
verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Aanleiding is een nadrukkelijk politieke wens
tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid. De
gemeente Bemheze participeert in de werkeenheid As50+ samen met Waterschap Aa en Maas
en de gemeenten Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Veghel en Uden.
In het afgelopen anderhalf jaar is via een bestuurlijke opdracht (2011/77550 bijlage IV, juni
2011) en tussenrapportage (2012/27094, bijlage III, juni 2012) een samenwerkingsovereenkomst
tot stand gekomen.
Vertrekpunt van de samenwerking vormen de overeenkomstige doelstellingen en
werkzaamheden uit de afzonderlijke beleid- en beheerplannen van de verschillende partijen.
Gemeenten hebben daarvoor hun Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), het waterschap het
Zuiveringsplan.
De partijen gaan de samenwerking invullen door middel van een netwerkorganisatie. Het
netwerkconcept is een lichte vorm van samenwerking met een losse structuur. De verschillende
organisaties blijven in tact maar, in dit geval op het gebied van het waterbeheer, opereren
ambtenaren gezamenlijk. De ambtenaren blijven werkzaam binnen de eigen organisatie, ze
werken structureel samen om schaalvoordelen te halen.

Toelichting
Het nationaal bestuursakkoord beoogt samenwerking in de aiValwaterketen. Met een bestuurlijke
opdracht(2011/77550 bijlage IV, juni 2011) is een samenwerking met gemeenten en het
waterschap in de regio al in gang gezet. De voorgestelde netwerksamenwerking is gekozen uit
oogpunt van behoud van zelfstandigheid en ter beperking van bestuurlijke en administratieve
drukte.
Met de samenwerking worden de volgende effecten beoogd:
minder meerkosten oftewel ombuiging van de lokale lastenstijging t.a.v. beheer van de
afvalwaterketen (rioolheffing gemeenten + zuiveringsheffing waterschap). Ambitie op
grond van actuele besluiten (tariefbesluiten 2013) bij de individuele partijen is om met de
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samenwerkende partijen tenminste een verlaging van het gemiddeld regionaal afvalwaterketentariefvan 17% (ca € 7,5 miljoen) te bewerkstellingen in 2020 t.o.v, prognoses in
2010. Dit overschrijdt de richtwaarde (ca € 6 miljoen) die vanuit het Nationaal bestuursakkoord Water als 'opdracht' is meegegeven;
Zelfstandigheid van beleidskeuzes bij de individuele paltijen blijft volledig overeind door
de keuze van een netwerksamenwerking (NB een van de projecten in het meeljarenplan
is een door de gemeente Bemheze te trekken onderzoek naar eventuele voordelen van
een verdergaande samenwerking op operationeel niveau);
Naast financieel voordeel beoogt de samenwerking door vroegtijdig delen en afstemmen
van kennis en ervaring en het gezamenlijk uitvoeren van taken een kwaliteitsverbetering
en vermindert de personele kwetsbaarheid bij de verschillende deelnemende partners.
Via de tussenrapportage (2012/27094, bijlage III, juni 2012) was al inzichtelijk dat een besparing
in de kosten in overeenstemming met landelijke richtwaarde haalbaar is.
De ontwikkelingen in het afgelopen jaar, deels vertaald in actuele Gemeentelijke
Rioleringsplannen (GRP's) en deels vertaald in bijgestelde tariefvoorstellen, tonen dit aan en
geven ruimte voor meer kostenvermindering. De ambitie om het gemiddelde waterketentarief in
de regio in 2020 tenminste 17% lager te laten zijn dan in 2010 werd voorzien is gebaseerd op de
actuele prognoses van de individuele gemeenten en het waterschap eind 2012 (zie grafiek
prognose tariefontwikkeling welke nader gespecificeerd is in bijlage 5).
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Voor de gemeente Bernheze betekent dit dat conform het huidige tariefsbesluit het tarief in de
periode tot 2025 jaarlijks met 6% zal stijgen (is dus een continuering van het huidige beleid).
De ambitie van kostenbesparing is ingegeven door de actuele (2012) inzichten in de
ontwikkelingen van tarieven en beleidsvoornemens van gemeenten.
In deze samenwerking behouden partners beleidsvrijheid. Dat wil ook zeggen dàt andere
besluiten genomen kunnen worden die doorberekening in hogere tarieven voor riool- en
zuiveringsheffing met zich mee brengen en invloed hebben op ambities uit deze overeenkomst.
Het nationaal bestuursakkoord gaat uit van kwaliteitsverbetering, vermindering van personele
kwetsbaarheid en kostenreductie door samenwerking. Vanwege het feit dat naast de voorgestelde
samenwerkingsvorm, de concrete doelstelling, een concreet progranlilla en het feit dat door een
stuurgroep onder leiding van de gemeentesecretaris U den een vinger aan de pols wordt
gehouden wordt met dit voorstel invulling aan alle aspecten van het nationaal bestuursakkoord
gegeven.
Consequenties
personele
In het afdelingsplan van de afdeling CCT is personele ruimte gereserveerd voor de
uitvoering van het GRP. De uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst valt binnen
de kaders van het GRP.
juridische
De overeenkomst is juridisch getoetst bij het waterschap en de afdeling BPO.
organisatorische
Een ambtelijke werkgroep, onder voorzitterschap van de waterambassadeur, met deelnemers
van alle gemeenten heeft bijgaande stukken voorbereid. Eenzelfde voorstel wordt aan de
gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het
waterschap in februari voorgelegd.
Ervan uitgaande dat allen positief besluiten zal op een nader te bepalen moment tijdens een
regionale bijeenkomst een collectieve ondertekening plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal zo
mogelijk in maart 2013 plaatsvinden.
aanbestedings/financiële
Aan de uitvoering van maatregelen uit de meeljarenplanning zijn soms kosten voor externe
ondersteuning gekoppeld en altijd inspanning van deelnemende partijen. In een aantal
gevallen is dit een extra inspanning. In de overeenkomst is voorzien in een verdeelsleutel en
er wordt vanuit gegaan dat deze kosten binnen de prognoses van tariefontwikkeling worden
opgevangen.
Tevens is aan de samenwerkingsovereenkomst een meeljarenplanning toegevoegd die
periodiek zal worden aangepast en telkens in een jaarplan wordt vertaald. Dit jaarplan zal
worden opgenomen in de jaarlijks door het College vast te stellen "operationele programma
rioleringszorg" .
Het effect van de samenwerking zal vooral merkbaar worden in gematigde kostenstijging,
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Geïntegreerde voorbereiding
De voorzitter van de ambtelijke werkgroep heeft periodiek teruggekoppeld aan een stuurgroep
waarin wethouders Delhez van de gemeente Uden en van de Ven van de gemeente Veghel
zitten evenals het dagelijks bestuurslid van Dijk van het waterschap.
Er is ook tweemaal teruggekoppeld in een managementoverleg met de hoofden van de
beheerafdelingen onder leiding van secretaris Smarius van de gemeente Uden.
De voorliggende stukken worden door alle betrokkenen onderschreven.
Communicatie en participatie
Er is kwaliteitswinst te boeken in het gebruik van de riolering door communicatie naar inwoners
en bedrijven gezamenlijk, consequenter en beter op te pakken. Hiervoor wordt ten minste een
keer per jaar een regionaal communicatieproduct ontwikkeld.
Advies afdeling
1. Regionale netwerksamenwerking in de afvalwaterketen met As50+ partners aan te gaan;
2. In te stemmen met overeenkomst "watersamenwerking As50+" inclusief
meerjarenprogramma;
3. Instemmen met ambitie om het gemiddeld regionaal waterketentarief in 2020 met 17%
procent te hebben verlaagd t.o.v. prognose in 2010 (van € 434 naar € 360);
4. Wethouder van Moorselaar te machtigen om overeenkomst te tekenen tijdens een
regionale bijeenkomst;
5. Commissie Ruimtelijke zaken informeren middels bijgevoegde 'Notitie ter informatie"
2013/3579.
Bijlagen
1. Overeenkomst met toelichting "watersamenwerking As50+ 2013", 2013/3619
2. Meeljarenprogramma projectaanpak doehnatige waterketen, 2013/3621
3. Tussenrapportage april 2012 "As50+, Samenwerking in de afvalwaterketen. De huidige
situatie, besparingspotenties en de aanzet/kaders voor toekomstige samenwerking":
2012/27094, juni 2012
4. Besluit bestuurlijke opdracht: 2011/77550, juni 2011
5. Prognose Tariefsontwikkeling watersamenwerking As50+
6. VNG ledenbrief7 januari 2013: Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen,
2013/790.
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