Visitatiecommissie Waterketen

Opzet Visitatiebezoeken en Werkbezoeken

Visitatiebezoeken (voor ‘achterblijvers’)
In de periode februari en maart gaat de visitatiecommissie Waterketen de achterblijvende regio’s,
zoals aangegeven in de voortgangsrapportage visiteren. De opzet van de visitatiebezoeken is een
gesprek over de factoren die de huidige stand van zaken verklaren en aanknopingspunten bieden
voor verbetering in de komende periode. Voor deze gesprekken zijn uitgenodigd de
verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren van de deelnemende organisaties in het regionale
samenwerkingsverband. De regio kan zelf besluiten om ook andere waterketenpartners uit te
nodigen met wie het de bedoeling is om de samenwerking te gaan versterken. Vanuit de commissie
zijn in ieder geval aanwezig de voorzitter (Karla Peijs), het commissielid dat zich voor de
beoordeling specifiek in deze regio heeft verdiept en de secretaris. In een visitatiebezoek starten we
met een toelichting op de beoordeling door de commissie en vervolgens gaan we met de
vertegenwoordigers van de regio in gesprek over hun beeld over de voortgang van de
implementatie van de maatregelen en de samenwerking in de waterketen met betrekking tot het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Na de visitatiebezoeken formuleert de commissie per regio een
advies om de betreffende regio een stap verder te helpen. Daarbij maken we ook gebruik van ‘best
practices’ van andere regio’s en drinkwaterbedrijven die oplossingen hebben gevonden voor
soortgelijke knelpunten die in de regio zijn aangetroffen. Ook benut de commissie beschikbare
informatie uit de benchmarks (o.a. de regiorapporten). Dit stemt de commissie af met de koepels.
De regioadviezen zijn vanaf half maart beschikbaar en worden per regio toegezonden. Vanwege het
vertrouwelijke karakter van de visitaties communiceert de commissie niet over de inhoud van de
regioadviezen met de partijen die geen deel uitmaken van het regionale samenwerkingsverband. In
september verwacht de commissie een reactie van de regio waarin wordt aangegeven welke
voortgang met de implementatie van de BAW afspraken is geboekt.
Werkbezoeken (voor deel van ‘koplopers’ en ‘peloton’)
In de periode april tot en met juni gaat de commissie aan het werk met het verder stimuleren van de
regio’s en drinkwaterbedrijven die behoren tot de koplopers en/ of het peloton. Daarom gaat de
commissie ook werkbezoeken afleggen aan een deel van de koplopers en het peloton. Deze regio’s
en drinkwaterbedrijven ontvangen hiervoor nog een individueel verzoek van de commissie. De
invulling van deze werkbezoeken is maatwerk en de opzet en de lijst met genodigden wordt in
onderling overleg bepaald.
Tenslotte is de commissie ook benieuwd naar de voortgang die alle regio’s en de
drinkwaterbedrijven, die behoren tot de koplopers en/ of het peloton, boeken in 2014. Hiervoor
ontvangen regio’s en drinkwaterbedrijven een brief van de commissie met de vraag om in
september een actualisering van de uitvoering van de BAW afspraken over de (afvalwater)keten op
te sturen. De actualisering neemt de commissie mee in de eindrapportage die naar verwachting in
december 2014 wordt aangeboden aan de minister van IenM.

