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In de regio wordt met inzet en enthousiasme samengewerkt aan de drie doelen voor de waterketen van het
Bestuursakkoord Water (BAW 2011): kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en vermindering kwetsbaarheid.
We spreken hierbij van de drie K’s. Daarover voeren we jaarlijks een monitor uit waarmee we de vorderingen in
beeld brengen en de Tweede Kamer in mei wordt geïnformeerd (www.destaatvanonswater.nl). Het in het BAW
overeengekomen doel is om vanaf 2020 structureel 450 miljoen euro te besparen op de stijgende kosten in de
waterketen (riolering, zuivering, drinkwatervoorziening). Daardoor stijgen de waterlasten voor burgers en bedrijven slechts beperkt, ondanks de grote investeringen die de overheden moeten doen in het regionaal en lokale
watersysteem en in de drinkwatervoorziening. In het realiseren van deze doelstelling zijn we goed op weg: met
tenminste continuering van die inzet kunnen we gezamenlijk dat doel halen!
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:
1. de landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de regionale samenwerking;
2. de verkiezingen van de Gemeenteraad in maart 2018;
3. de voorgenomen bezoeken van de landelijk projectleiders aan regio’s.
1. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE REGIONALE SAMENWERKING
Op 26 oktober 2017 is het kabinet Rutte III aangetreden. Het Regeerakkoord bevat voornemens op het vlak van
klimaat en energie, circulaire economie, waterbeheer en waterkwaliteit. De VNG, het IPO en de UvW hebben
het kabinet, vanuit het besef van belang en urgentie, in een gezamenlijke investeringsagenda uitgenodigd om
werk te maken van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit krijgt een prominente plaats in
het interbestuurlijk programma waaraan de overheden werken. Vanuit de regio’s voor samenwerking in de waterketen kunnen we onze bijdrage leveren aan de thema’s klimaatadaptatie en energietransitie. De governance
van samenwerking in de waterketen dient als goed voorbeeld bij de vorming van regio’s voor klimaatadaptatie
en voor energietransitie (op het terrein van water). Andersom krijgen de regio’s hierdoor een nieuwe impuls om
de samenwerking verder te vergroten en verbeteren.
Op de dag dat het nieuwe kabinet aantrad, vond ook de landelijke bestuurdersdag van Samenwerken aan water
plaats. Tijdens de Bestuurdersdag is stilgestaan bij de goede resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn,
maar was de conclusie ook dat de focus en inzet de komende jaren behouden moet blijven. De laatste loodjes
wegen meestal zwaar. Daarnaast is er duidelijk behoefte aan aanpak van de wateroverlast en het bevorderen
van de waterkwaliteit. Voor een indruk van de bijeenkomst verwijzen we naar het E-zine: www.waterrobuust.nl
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2. DE VERKIEZINGEN VAN DE GEMEENTERAAD IN MAART 2018
Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen van de Gemeenteraad plaats. Naar verwachting zullen er bij de gemeenten veel nieuwe wethouders aantreden en portefeuilles wisselen. Dit zal tot gevolg hebben dat veel regio’s
nieuwe bestuurlijke trekkers krijgen. De nieuwe bestuurders geven nieuw elan, maar zullen ook met het waterdossier vertrouwd moeten raken om in dit proces hun weg te vinden. De bestuurlijke trekkers vanuit de waterschappen bieden daarom aan in deze periode van overgang een rol van ambassadeur op zich te nemen.
Daardoor worden de continuïteit en in de regio gemaakte afspraken geborgd en bestuurlijk goed overgedragen.
Uiteraard verwachten we ook dat de te sluiten gezamenlijke coalitieakkoorden de ingezette lijn (BAW 2011)
steunen en tevens aandacht en richting geven aan de genoemde nieuwe thema’s klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.
Vanuit het landelijk project Samenwerken aan Water bieden we ondersteuning aan. We bieden regionale en
landelijke informatie op de website www.samenwerkenaanwater.nl ter inspiratie en kennisuitwisseling. Ons
streven is een community van bestuurders en medewerkers die bij de regionale samenwerking in de waterketen
betrokken zijn. Door het organiseren van ambtelijke bijeenkomsten wordt kennis gedeeld over actuele ontwikkelingen. Met de bestuurdersbijeenkomsten bieden we u een kennisnetwerk vol inspiratie om sturing te geven aan
het regionale uitwerkings- en uitvoeringsproces.
3. DE VOORGENOMEN BEZOEKEN VAN DE LANDELIJK PROJECTLEIDERS AAN REGIO’S
De samenwerking in de waterketen nadert het laatste kwart van het traject dat we in het Bestuursakkoord water
van 2011 in gang hebben gezet. De voortgang voor het behalen van de afgesproken doelmatigheidswinst van
€450 miljoen structureel vanaf 2020 lag voorbije jaren op koers. Dit is gebleken uit de factsheet (monitoring),
evaluaties, benchmarkrapporten en het rapport van de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla
Peijs. Bovenal heeft de samenwerking geleid tot sterke netwerken van lokale partijen die elkaar goed weten te
vinden en voor elkaar aanspreekbaar zijn.
Het kernteam heeft de taak om regio’s voortdurend te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat
goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden
over is en wat nog kan worden verbeterd. Daarom zijn we voornemens om in het jaar 2018 collegiale bezoeken
af te leggen aan regio’s die daar behoefte aan hebben of die wij interessant vinden. Onze nieuwsgierigheid en
het vinden van best practices zullen een rol spelen in dit proces; vooral ook om andere regio’s op die ervaringen
te kunnen attenderen. We kiezen bewust voor deze collegiale bezoeken en niet voor een tweede externe visitatieronde. Daarvoor gaat het meer dan voldoende goed in de meeste regio’s. De bezoeken worden gepland in
het verlengde van de jaarlijkse monitor, waarvan de resultaten in april bekend zijn. De aandacht gaat uit naar
regio’s waar het moeilijker wordt om de laatste stappen te zetten of het werk aan de langlopende, meerjarige
afspraken met hetzelfde elan voort te zetten. Het gaat in de regio om: ‘de goede dingen goed doen’.
Vergelijk dit initiatief met het aanbod van kenniscoaches die de samenwerking in de periode 2012-2016 verder
konden brengen. Een deskundige die kritisch-opbouwende vragen stelt, reflecteert en helpt uw vraag te beantwoorden.
De VNG, de Unie van Waterschappen en Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) wensen u veel
succes in de komende jaren met bovengenoemde ontwikkelingen die wij ook op landelijk niveau in goede banen
willen leiden. Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. Bert van Vijfeijken (VNG),
tel. 070-3738393, dhr. Ruud van Esch (UvW), tel. 070-3519751 en dhr. Hendrik Jan IJsinga (Vewin), tel.
070-3490850.
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