Inventarisatie voortgang en resultaat regionale uitwerking bestuursakkoord water,
onderdeel (afval)waterketen
Maart 2013
Aandachtspunten en uitgangspunten:
1. Vragen hebben betrekking op het regionale uitwerkingsproces in een specifiek deelgebied [naam,
zie bijlage]. Het is dus van belang dat de antwoorden slaan op het deelgebied, waarbinnen de
samenwerking vorm krijgt. De omvang van het deelgebied bepaal je zelf. Het kan zijn een
specifiek cluster van gemeenten en waterschap, een groep gemeenten of het hele
waterschapsgebied
2. Het uitgangspunt is dat de antwoorden op de vragen een beeld geven van het deelgebied en niet
van een enkele gemeente of alleen het waterschap binnen het deelgebied. Het is dus zaak om de
antwoorden onderling af te stemmen met alle betrokken partijen in het deelgebied.
3. De vragen zijn gericht op de afvalwaterketen, maar gezien de onderlinge relaties komen ook het
stedelijk watersysteem en drinkwater aan bod. Bij de monitoring van het bestuursakkoord water
gaat het om de ontwikkeling van de lokale lasten voor riolering en zuivering.
4. De antwoorden hebben betrekking op de peildatum maart 2013
5. De antwoorden op de vragen worden verwerkt in overzichtstabellen en in kaarten ten behoeve
van de rapportage over de voortgang en resultaat van de aanpak afvalwaterketen door
gemeenten en waterschappen.
6. Op basis van de antwoorden zullen kaarten worden gemaakt met de volgende thema’s:
a) Bestuurlijke doelen voor 2020 (kosten-kwaliteit-kwetsbaarheid)
b) Bestuurlijk programma 2010-2020 t.b.v. realiseren doelen
c) Voortgang in de uitvoering van het programma
De kaarten zullen in overleg met de contactpersonen uit de verschillende deelgebieden worden
gevalideerd en vervolgens eind april worden gepubliceerd.
De thema’s van de kaarten sluiten aan bij de criteria en procesindicatoren die gebruikt gaan
worden in het traject van de visitatiecommissie, als onderdeel van de interventieladder (stokachter-de-deur). De kleurtjes in kaart c (groen-oranje-rood) zijn gebaseerd op de belangrijkste
werkprocessen / onderdelen van de beheertaken in de afvalwaterketen voor het realiseren van de
doelen op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Meer informatie…
Meer informatie en goede voorbeelden van het uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water kunt
u vinden op www.samenwerkenaanwater.nl.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Ruud van Esch: resch@uvw.nl, 06-46343067
Gert Dekker: g.dekker@ambient.nl, 06-41344011

Naam deelgebied: Winnet (regio Utrecht)
Aantal gemeenten: 14
Naam bestuurlijke trekker (s): wethouder Joke Leenders, gemeente Zeist
Naam en telefoonnummer contactpersoon deelgebied: Jannes van Hove, hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, 06-27090415.

Uitwerkingsproces (peildatum: maart 2013)
1.

Doelen en Ambities
A. Wordt er in het deelgebied gezamenlijk gewerkt aan de uitwerking van de doelen en ambities
voor 2020 op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid?
Gezamenlijke doelen en ambities

Uitwerking?

Aantal
gemeenten? *
14 15
14 15

Kostenbesparing (minder meer)
[ja/nee]
Verbeteren kwaliteit en
[ja/nee]
innovatievermogen
Verminderen kwetsbaarheid
[ja/nee]
14 15
(continuïteit)
* Aantal gemeenten binnen het deelgebied waarvoor dit geldt

Deelname
waterschap?
[ja/nee]
[ja/nee]
[ja/nee]

B. Zijn er gezamenlijke doelen vastgesteld voor 2020 op het gebied van kosten, kwaliteit en
kwetsbaarheid?
Gezamenlijke doelen en ambities
Kostenbesparing (minder meer)
Verbeteren kwaliteit en
innovatievermogen
Verminderen kwetsbaarheid
(continuïteit)

Vastgesteld?
[ja/nee] nee
[ja/nee] nee

Aantal
gemeenten? *
14 0
14 0

Deelname
waterschap?
[ja/nee]
[ja/nee]

[ja/nee] nee

14 0

[ja/nee]

* Aantal gemeenten binnen het deelgebied waarvoor dit geldt
Zo ja, welke ambities en doelen voor 2020 zijn vastgesteld?
[open vraag]
Antwoord:
In december 2012 hebben de deelnemers van Winnet een SOK afgesloten. Hierin staat (letterlijk
citaat):
De samenwerking leidt ertoe dat:
a. sprake is van een bundeling van kennis door uitwisseling van informatie en gegevens. Door
afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen wordt op een betere en
betrouwbaardere
wijze invulling gegeven aan de gezamenlijke informatiebehoefte;
b. meer inzicht wordt verkregen (door het faciliteren en organiseren van projecten) in het
(dagelijks)
functioneren van de gehele afvalwaterketen en op basis hiervan:
i. betere doelmatigheid kan worden gerealiseerd in de jaarlijkse exploitatie van de riolering en

winnet
zuivering;
ii. de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het beheer en het onderhoud van riolering en
zuivering verbetert;
iii. de kwetsbaarheid van gemeenten en waterschap ten aanzien van de personele inzet
vermindert.”
De verder concretisering van deze doelen in meetbare eenheden en indicatoren vindt momenteel
plaats en zal in juni 2013 worden vastgelegd in ‘Regionaal Afvalwaterketenbeleid’.
nvt: er zijn wel doelstellingen maar deze zijn niet concreet benoemd. Ze maken onderdeel uit
van twee intentieverklaringen, waarin deelnemers hebben afgesproken om gezamenlijk de
manier waarop we daar invulling aan gaan geven te onderzoeken.
In december 2012 worden nadere afspraken vastgelegd. Momenteel is een onderzoek
gaande om specifiek doelstellingen voor 2020 op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid vast te
stellen.

Toelichting:
Bij deze vraag gaat het om het formuleren en vaststellen van regionale doelen en ambities. Het
gaat dus puur om het formuleren en vaststellen en niet over om het realiseren van deze ambities
en doelen. Bij gezamenlijke doelen gaat het dus om het beoogd resultaat. Het gaat hier om de
eigen doelen en ambities van het deelgebied voor 2020. Waar staat het deelgebied in 2020? Zijn
er concrete ambities geformuleerd voor 2020 en de periode daar naartoe? Met andere woorden:
hoeveel kostenbesparingen (minder meer) wordt concreet beoogd (bijvoorbeeld in termen van %
op jaarlijkse kosten in 2020 of % jaarlijkse lastenstijging t.o.v. peiljaar 2010). Of is dat niet
concreet benoemd? En wat zijn de concrete ambities voor het verminderen van de kwetsbaar en
de kwaliteit van dienstverlening?

Met gezamenlijk wordt hier bedoeld meerdere partijen in het deelgebied. Dat kan zijn meerdere
gemeenten onderling, waterschappen onderling (in geval van grensoverschrijdend deelgebied) ,
enkele gemeenten en het waterschap of alle partijen in het deelgebied. In de tabel moet worden
aangegeven hoeveel gemeenten deelnemen en ook of het waterschap deelneemt aan het
uitwerken dan wel vaststellen van de doelen en ambities voor 2020.
Met vastgesteld wordt hier bedoeld: is er een bestuurlijk besluit genomen over de doelen en
ambities. Dit kan zijn in de dagelijks besturen van de individuele partijen, maar kan ook gaan om
een besluit in een regionaal bestuurlijk overleg of stuurgroep, waarin de partijen van het
deelgebied participeren. In de kern gaat er dus om: zijn de ambities en doelen bestuurlijk
gedragen!

2.

Maatregelenprogramma
A. Wordt er in het deelgebied gewerkt aan de uitwerking van een maatregelenprogramma voor
de komende jaren, waarmee de doelen in 2020 (vraag 1) kunnen worden gerealiseerd?
[ja / nee]
B. Is er in het deelgebied een maatregelenprogramma vastgesteld voor de komende jaren,
waarmee de doelen in 2020 (vraag 1) kunnen worden gerealiseerd?
[ja / nee] nee
C. Is er in het deelgebied een stappenplan (met processtappen) uitgewerkt voor individuele
maatregelen en/of het maatregelenprogramma in z’n geheel?
[ja / nee] (deze vraag was zat niet in de vragenlijst in sept2012)
Zo ja, kun je deze als bijlage bij de ingevulde vragenlijst toesturen?
Toelichting:
Deze vraag richt zich op het traject, waarmee de doelen (vraag 1) gerealiseerd gaan worden. Een
traject kan zijn een maatregelenprogramma, plan van aanpak, bestuurlijke
agenda/marsroute/mijlpalen, gezamenlijk planproces o.i.d. Het gaat hier dus niet om een plan
van aanpak om te komen tot een convenant om intentieverklaring, maar juist om een programma
of plan van aanpak met concrete maatregelen die leiden tot doelrealisatie in 2020. Met andere
woorden: Zijn er afspraken gemaakt over gezamenlijke beleidsvoorbereiding, planvorming en
investeringsprogrammering? Of zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van een of meer
operationele taken?
Het maatregelenprogramma kan betrekking hebben op meerdere gemeenten onderling,
waterschappen onderling (in geval van grensoverschrijdend deelgebied) , enkele gemeenten en
het waterschap of alle partijen in het deelgebied. Hierbij kan het zo zijn dat de schaal en
samenwerkingspartners verschillen per type maatregelen. De specificatie hiervan komt aan de
orde in vraag 3. Het gaat er bij vraag 2 om of er een programma of plan is of wordt uitgewerkt.
Met vastgesteld wordt hier bedoeld: is er een bestuurlijk besluit genomen over het
maatregelenprogramma. Dit kan zijn in de dagelijks besturen van de individuele partijen, maar
kan ook gaan om een besluit in een regionaal bestuurlijk overleg of stuurgroep, waarin de partijen
van het deelgebied participeren.

Resultaat: uitvoering maatregelen (peildatum: maart 2013)
3.

Maatregelen in voorbereiding en uitvoering

A. Zijn er maatregelen uit het maatregelenprogramma (vraag 2) op dit moment concreet in
voorbereiding?
[ja / nee]
Zo ja, welke?
[invullen in tabel 1, 2 en 3]
B. Zijn er maatregelen uit het maatregelenprogramma (vraag 2) op dit moment concreet in
uitvoering?
[ja / nee]
a) Zo ja, welke?
[invullen in tabel 1, 2 en 3]
b) Zijn de resultaten van de heroverweging vastgesteld?
[invullen in tabel 1, 2 en 3]

NB: Toelichting volgt na tabel 3.

Tabel 1: Gezamenlijke beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering

Beleidsvoorbereiding en
investeringsprogrammering
Gezamenlijke visievorming / strategie over de
fysieke inrichting van de waterketen en
mogelijkheden voor een duurzame inrichting (oa.
energie, grondstoffen, centraal-decentraal)
Gezamenlijk planproces van GRP of
afvalwaterplan (in combinatie met per
organisatie eigen beheerplan) in nauwe relatie
met planvorming op het gebied van wegbeheer,
inrichting openbare ruimte en
watersysteembeheer
Gezamenlijke optimalisatiestudies
afvalwaterketen met verdeling over partijen van
investeringsopgaven/-uitgaven
Stroomlijnen/uniformeren
kostendekkingsplannen riolering om
vergelijkbaarheid te vergroten
Risicobewust beheren en investeren:
Het afwegen van beheerinspanningen en
investeringen in relatie tot de functie van
voorzieningen en risico’s bij
falen/disfunctioneren.
Overwegen benutten alternatieven voor
vervanging (renovatietechnieken).
Heroverwegen verbeterinvesteringen
waterberging, bergbezinkbassins, afkoppelen
e.d.
Heroverwegen beleid lozingen buitengebied en
vervangingsstrategie voorzieningen
Anders, namelijk…

In
voorbereiding?

Resultaat
vastgesteld?

Aantal
gemeenten? *

Waterschap
betrokken?

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

* Aantal gemeenten binnen het deelgebied waarvoor dit geldt

[ja / nee]

[ja / nee]

Tabel 2: Gezamenlijk onderzoek

Onderzoek
Opstellen gezamenlijk basis
riolerings- en zuiveringsplan
Implementeren van een meeten monitorstrategie in de
afvalwaterketen
Beschikbaar maken/hebben
van gekalibreerde en actuele
rekenmodellen
Gezamenlijk onderzoek om
onzekerheden te reduceren,
bijvoorbeeld onderzoek naar
effecten van lozingen op
lokaal/regionaal water
Onderzoek naar innovatieve
technieken om de waterketen
te verduurzamen
Anders, namelijk…..

Voorbereiding

Uitvoering

Aantal
gemeenten? *

Waterschap
betrokken?

[ja / nee]

[ja / nee] nee

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee] ja

14 15

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

* Aantal gemeenten binnen het deelgebied waarvoor dit geldt
Tabel 3: Gezamenlijke uitvoering operationele taken

Uitvoering operationele taken
gegevensbeheer
(meten, databeheer en analyse)
beheer mechanische riolering
gemalen beheer
procesautomatisering (RTC)
beheer IBA-systemen
reiniging en inspectie
bestekvoorbereiding
Calamiteiten- / storingsdienst
Inkoop van energie
Overige inkoop en
aanbesteding
benutten kennis en expertise
bedrijfsleven, kennisinstellingen
of andere partijen
Laboratorium
Slibverwerking
anders, namelijk…..

Onderzoek

Voorbereiding

Uitvoering

Aantal
gemeenten? *

Waterschap
betrokken?

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

14 12

[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee] nee
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

14 15
14 15
14 15

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

* Aantal gemeenten binnen het deelgebied waarvoor dit geldt

52
14 15
14 15
14 15

[ja / nee]
14 15

[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]
[ja / nee]

Toelichting vraag 3:
Vraag 3 richt zich op de gezamenlijke uitvoering van het maatregelenprogramma. De
werkprocessen / onderdelen sluiten aan bij de onderwerpen die zijn opgenomen in het
regionale referentiekader van de visitatiecommissie als onderdeel van de interventieladder.
Zie voor meer informatie over de visitatiecommissie: www.samenwerkenaanwater.nl.
Tabel 1: Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering
De antwoorden op de vragen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding en
investeringsprogrammering worden ingevuld in tabel 1. Bij het beantwoorden van de vragen
gaat het erom of de concrete onderdelen in voorbereiding zijn (vraag A) of in uitvoering zijn of
dat het besluit daartoe concreet is genomen (vraag B).
Onder herformuleren en heroverwegen valt ook het uitstellen en afstellen van eerder geplande
investeringen als blijkt dat deze niet noodzakelijk zijn om de geldende beleidsdoelen en
normen te realiseren.
Bij het gezamenlijk uitvoeren van concrete maatregelen op het gebied van beleid en
investeringsprogrammering is geen sprake van een scherpe grens bij 2010/2011. Het
bestuursakkoord en daaraan voorafgaande afspraken van VNG en UvW sloten aan op een
uitvoeringspraktijk die al gaande was. Dus ook heroverweging voor 2010 tellen mee! Wel geldt
dat het proces van heroverwegen continu moet zijn. Dus bij nieuwe inzichten over bijvoorbeeld
de toestand of het functioneren van het riool- en watersysteem of de effectiviteit van
maatregelen moet de ruimte worden genomen voor heroverwegingen. Als dit niet gebeurt, is
het antwoord op deze vraag dus nee!
Tabel 2: Onderzoek
De antwoorden op de vragen die betrekking hebben op onderzoek worden ingevuld in tabel 2.
Het gaat hier dus om de vraag of de afspraken/acties/maatregelen concreet in uitvoering zijn.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onderzoek in:
o Voorbereiding: voorbereiden van gezamenlijk onderzoek op het specifieke onderdeel of
dat het besluit daartoe concreet is genomen
o Uitvoering: concrete gezamenlijke uitvoering van onderzoek op het specifieke onderdeel
Let op: je kunt slechts één van deze twee kolommen invullen.
Bij de verwerking van de vragenlijsten in september bleek dat bij een deel van de ingevulde
vragenlijsten bij tabel 2 (onderzoek) zowel de kolom voorbereiding als de kolom uitvoering
voor hetzelfde aantal gemeenten ingevuld. De lijn die wij hanteren is dat een specifieke
gemeente ofwel onderzoek in voorbereiding heeft ofwel onderzoek in uitvoering heeft. Het is
dus of/of en niet en/en!
Bij het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek is geen sprake van een scherpe grens bij
2010/2011. Dus op dat moment lopende afspraken over gezamenlijke uitvoering tellen mee!
Tabel 3: Uitvoering operationele taken
De antwoorden op de vragen die betrekking hebben op de uitvoering van operationele taken
worden ingevuld in tabel 3. Het gaat hier dus om de vraag of de afspraken/acties/maatregelen
concreet in uitvoering zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:
o Onderzoek: onderzoeken of het zinvol is om specifieke operationele taken gezamenlijk uit
te voeren
o Voorbereiding: voorbereiden van de gezamenlijke uitvoering van specifieke operationele
taken of dat het besluit daartoe concreet is genomen
o Uitvoering: gezamenlijke uitvoering vindt concreet plaats op specifieke onderdeel van de
operationele taken
Let op: je kunt slechts een van deze 3 kolommen invullen.

Bij de verwerking van de vragenlijsten in september bleek dat bij een deel van de ingevulde
vragenlijsten bij tabel 3 (uitvoering operationele taken) zowel de kolom onderzoek,
voorbereiding en/of de kolom uitvoering voor hetzelfde aantal gemeenten ingevuld. De lijn die
wij hanteren is dat een specifieke gemeente ofwel onderzoek in voorbereiding heeft ofwel
onderzoek in uitvoering heeft. Het is dus of/of en niet en/en!
Bij het gezamenlijk uitvoeren van operationele taken is geen sprake van een scherpe grens
voor 2010/2011. Dus lopende afspraken over gezamenlijke uitvoering tellen mee!
De gezamenlijke uitvoering van concrete maatregelen kan betrekking hebben op meerdere
gemeenten onderling, waterschappen onderling (in geval van grensoverschrijdend
deelgebied), enkele gemeenten en het waterschap of alle partijen in het deelgebied.
Met vastgesteld wordt hier bedoeld: is er een bestuurlijk besluit genomen over de uitvoering
van maatregelen. Dit kan zijn in de dagelijks besturen van de individuele partijen, maar kan
ook gaan om een besluit in een regionaal bestuurlijk overleg of stuurgroep, waarin de partijen
van het deelgebied participeren.

4.

a). Zijn er afspraken gemaakt met drinkwaterbedrijven over de betrokkenheid in het regionale
uitwerkingsproces?
[ja / nee]
b). Zo ja, zijn er afspraken gemaakt met drinkwaterbedrijven over concrete maatregelen om de
gestelde doelen voor 2020 te realiseren?
[ja / nee]
c). Zo ja, om welke maatregelen gaat het?
[open vraag]
Toelichting:
In het bestuursakkoord is de afspraak opgenomen dat er regionaal afspraken worden gemaakt
over de betrokkenheid van drinkwaterbedrijven in het regionale uitwerkingsproces. Dit kunnen
afspraken zijn over intensieve samenwerking op verschillende of specifieke werkprocessen. Maar
het kan ook een afspraak zijn dat een drinkwaterbedrijf op dit moment geen rol heeft in het
uitwerkingsproces of maatregelenprogramma. Het gaat bij de eerste vraag (4a) dus expliciet om
de vraag of er überhaupt afspraken zijn gemaakt over de betrokkenheid. Ook als er geen
betrokkenheid bij concrete maatregelen is, kan het antwoord op de eerste vraag dus ja zijn. De
tweede en derde vraag (4 b en c) gaan in op de betrokkenheid bij concrete maatregelen.
Bij concrete maatregelen (vraag 4b en c) gaat het om maatregelen die zijn opgenomen in het
maatregelenprogramma (vraag 2), waarmee de doelen voor 2020 (vraag 1) kunnen worden
gerealiseerd.

5.

Wat is uw beeld van de voortgang van het uitwerkingsproces ten opzichte van een jaar geleden
(januari 2012). Deze vraag zat niet in de vragenlijst uit september 2012
U kunt hier uw dilemma’s, successen en overige opmerkingen kwijt:
[open vraag]
De samenwerking binnen Winnet is het afgelopen half jaar ontwikkeld van ‘samenwerking op
basis van intenties’ naar ‘samenwerking op basis van afspraken’. In dec 2012 hebben we een
Samenwerkingsovereenkomst SOK ondertekend, waarin de samenwerking voor tenminste de
komende 4 jaar is geborgd, zowel financieel als programmatisch. Daarnaast is het gevoel
duidelijk ook een stap verder ontwikkeld, van alleen kennisuitwisseling naar samen werken en
samenwerken.
Duidelijk dilemma waar we mee worstelen is het operationaliseren van de doelen uit het BAW:
hoe hoog willen we de lat leggen, hoe gaan we dat meten (bv indicatoren) en hoe vertellen we
dat aan onze omgeving?
Toelichting:
De vraag richt zich op uw eigen beeld van de voortgang. Het gaat om een globaal samenvattend
beeld van de voortgang in het proces. Op basis van uw beeld komen er wellicht aandachtspunten
naar voren, die kunt u kwijt in de toelichting.

6.

Wat is/zijn volgens u een goed voorbeeld in het kader van de doelen in het bestuursakkoord
water op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid?
[open vraag]
Toelichting:
De vraag richt zich op een of meerdere goede voorbeelden. Het kan hier gaan om een voorbeeld
uit het eigen deelgebied, maar mag ook uit een ander deelgebied komen. Het verzoek is om hier
een korte beschrijving te geven van het proces/project/traject en daarbij ingaan op de
belangrijkste doelen (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid), liefst zo concreet mogelijk.
De goede voorbeelden krijgen een plek op de website www.samenwerkenaanwater.nl.
Communicatie
Om beter aan de omgeving uit te kunnen leggen wat Winnet en de samenwerking in de
waterketen doet, is een publieksfilmpje ontworpen. Deze is hier te vinden:
http://www.winnet.nl/projecten/unieke_samenwerking_gemeenten_en_waterschap.html

Project ‘Regionale Telemetrie’
Doel van dit project was te onderzoeken welke meerwaarde een gezamenlijk telemetriesysteem
oplevert en welke systeem het meest geschikt is.
Resultaat is dat het flinke doelmatigheidswinst oplevert op drie punten. Gezamenlijke uitvoer
biedt uitgebreide mogelijkheden om betere data te realiseren en analyseren. Dit levert kwalitatief
betere informatie bij besluitvoering op. Daarnaast is er kostenreductie door beperking van
hostingskosten, abonnementskosten en inkoop van installaties. Een gezamenlijk
telemetriesysteem biedt ten slotte ook mogelijkheden om (personele)kwetsbaarheid beter op te
vangen.

Realisatie gebeurt gefaseerd. Gezamenlijk is gekozen voor uniforme uitgangspunten bij de
inrichting van onderstations en de hoofdpost door het opstellen van 4 regionale PvE’s
(programma’s van eisen). Twee gemeenten ‘met hoge nood’ vervangen gezamenlijk nu hun
hoofdpost en andere systemen en verzorgen de hosting. Andere deelnemers sluiten op een
moment van hun keuze aan, waardoor kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Hiermee is een
flexibel maar robuust systeem ontworpen.

Project : “Gezamenlijk Grondwatermeetnet”
Doel van dit project was het ontwikkelen van kennis en inzicht over grondwater (kwaliteit) en
kostenbesparing door gezamenlijke aanbesteding (kosten).
Het project is in samenwerking tussen 5 gemeenten en het waterschap uitgevoerd. Het
grondwatermeetnet is halverwege 2012 opgeleverd. Hierbij is als resultaat een
aanbestedingsvoordeel van ruim 50% gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijke raming,
zowel in realisatie- als beheerkosten. Daarnaast is ambtelijke tijd bespaard door gezamenlijke
aanbesteding.

e

Project ‘2 ronde calamiteitenplannen”.
Binnen WINNET hebben tien gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in
2010 gezamenlijk hun incidentenplannen voor de riolering opgesteld. Ook de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) is aangesloten bij dit project.
In 2012 is een tweede ronde gehouden met gemeenten die nog geen plan hadden. Hieraan
hebben ook drie gemeenten deelgenomen vanuit het Platform Water Vallei & Eem. De behaalde
resultaten in dit project laten de meerwaarde van samenwerking duidelijk zien. Door het samen
opstellen van de plannen zijn waardevolle ervaringen gedeeld waardoor de kwaliteit is verbeterd.
Ook in de beheerfase willen de partijen samenwerken, zodat de incidentenplannen bij alle
gemeenten up to date zijn en blijven.

