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Bijlage
Bestuursakkoord Water – resultaat onderhandelingen
1.
Inleiding
De afgelopen weken is door de betrokken overheden en vakdepartementen stevig onderhandeld over het bestuursakkoord Water. De Unie van Waterschappen heeft met een delegatie,
bestaande uit zowel bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordiging in de vorm van secretarissen-directeuren van waterschappen en Uniemedewerkers, deelgenomen aan deze onderhandelingen. De inzet voor de onderhandelingen is vooraf bepaald in de ledenvergadering van de
Unie van Waterschappen van 17 december. Een wekelijkse terugkoppeling en positiebepaling
van de tussentijdse resultaten heeft plaatsgevonden in de wekelijkse klankbordgroepbijeenkomsten van 14, 21, 28 januari en van 4 februari jl. Het eindresultaat van de onderhandelingen,
het bestuursakkoord Water versie 3.0, treft u aan als bijlage LV 11-1b Een extra ledenvergadering zal plaatsvinden op 25 februari.
Het bestuursakkoord wordt besproken in het Nationaal Water Overleg op 28 februari
Grote winst van het traject de afgelopen maanden is dat waterschappen geëmancipeerde overheden zijn geworden. De Unie van Waterschappen neemt deel aan het overhedenoverleg met
de Minister-President en in een hoofdlijnenakkoord tussen het Rijk en decentrale overheden zijn
de waterschappen een volwaardige partner. De realisatie van het hoofdlijnenakkoord is in volle
gang.
In dit bestuursakkoord worden op basis van het storm aanbod en het regeerakkoord afspraken
gemaakt. In een groot aantal gevallen zullen deze na ondertekening concreet moeten worden
uitgewerkt in voorstellen en wetgeving. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit het bestuursakkoord Water versie 3.0 samengevat.
2.
Tekst bestuursakkoord, resultaat
De basis van de inzet van de waterschappen was en is de ‘Stormbrief’ over doelmatig waterbeheer uit november 2009 en de uitwerking van deze brief uit 2010. Na de Spoedwet 100 miljoen
resteerde een aanzienlijk pakket aan wensen om het waterbeheer doelmatiger te maken en de
zeggenschap van waterschappen te vergroten. Met het perspectief op extra kosten voor de waterschappen vanaf 2014 (regeerakkoord) is het belang van een breed akkoord met alle partijen
met aandacht voor taken en verantwoordelijkheden alleen maar toegenomen.
Het onderhandelingskader van het Rijk werd vooral gevormd door het regeerakkoord, dat een
aantal afspraken bevat over de toekomst van de overheid en de waterschappen, waaronder:
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen beperken zich tot hun kerntaken. De
kerntaken van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur.
Taken van het bestuur worden op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau
gelegd.
Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp.
Het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten en de Staten-Generaal.
Het kabinet komt met een voorstel dat inhoudt dat gemeenteraden de
waterschapsbesturen kiezen.
In deze notitie belichten wij per hoofdstuk uit het bestuursakkoord wat het resultaat is voor de
waterschappen.
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2.1.

Algemeen: grotere wateropgaven met minder middelen

2.1.1. Resultaat: uitgangspunten en financiële kaders van het bestuursakkoord
Tekst bestuursakkoord:”De totale jaarlijkse kosten voor het beheer van het watersysteem en de
waterketen zijn ca. € 7 miljard in 2010. In 2020 verwachten we dat dit zal oplopen tot ca. € 8-9
miljard (PM nog precies bepalen) als we niet de maatregelen nemen die we in dit Bestuursakkoord Water afspreken. Met het uitvoeren van het Bestuursakkoord Water streven we naar een
doelmatigheidswinst oplopend tot € 750 miljoen in 2020.
Deze doelmatigheidswinst is opgebouwd uit € 450 miljoen in de waterketen (€ 380 miljoen bij
waterschappen en gemeenten, € 70 miljoen bij drinkwaterbedrijven) en € 300 miljoen in het watersysteembeheer (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten). Van deze doelmatigheidswinst wordt € 200 miljoen gebruikt om de Rijksuitgaven op het gebied van waterveiligheid te
verminderen. De overdracht van de muskusratbestrijding van provincies naar waterschappen
levert € 19 miljoen op vanaf 2011, de gedeeltelijke decentralisatie van de aanleg en verbetering
van de primaire waterkeringen van het Rijk naar de waterschappen levert € 81 miljoen op in de
periode 2011-2013, € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen structureel vanaf 2015 zoals opgenomen in het regeerakkoord (prijspeil 2010) . De overige doelmatigheidswinst komt ten goede
aan het watersysteem en de waterketen. Hierdoor beperken we de kostenstijging en zorgen we
ervoor dat de lokale lasten van burgers en bedrijven gematigd stijgen conform het gestelde in
het regeerakkoord.”
2.1.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
In de algemene inleiding tot het bestuursakkoord staan helder de ambities van de bestuursakkoord verwoord en de financiële kaders waarbinnen de ambities worden gerealiseerd. Een zeer
belangrijke zin is de laatste opmerking van de bovenstaande passage, waarin staat dat de kostenstijging beperkt blijft en dat ervoor gezorgd wordt dat de lokale lasten van burgers en bedrijven gematigd stijgen. Deze opmerking is een forse versoepeling in vergelijking met de strakke
omschrijving in het regeerakkoord, waarin stond dat de lasten niet mochten stijgen de komende
jaren. Hiermee verbinden de ondertekenende partners, zoals het Rijk, zich toch aan de conclusie dat het niet mogelijk is het waterbeheer goed uit te voeren zonder dat de lasten hiervoor
licht zullen stijgen. Uiteraard moet er alles aan gedaan worden om die lastenstijging zo beperkt
mogelijk te houden.
Vooralsnog gaan de waterschappen uit van het vasthouden aan de ambities van de KRW en
het Nationaal Bestuursakkoord Water, tenzij besparingen van het Rijk (KRW en ILG) tot een
substantiële lastenverzwaring voor de waterschappen gaan leiden.

2.2.

Heldere verantwoordelijkheden en minder bestuurlijke drukte

2.2.1. Resultaat
Tekst bestuursakkoord:”Waterbeheer is een gezamenlijk domein van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Zij verdelen deze taken onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal
wat moet’. De Waterwet die eind 2009 in werking is getreden, legt grotendeels vast hoe dit gebeurt voor het waterbeheer. Hoewel de Waterwet veel heeft verbeterd, is het mogelijk verantwoordelijkheden scherper toe te delen, beleid en uitvoering zo volledig mogelijk te scheiden
volgens het tweelagenmodel, het aantal plannen te verminderen, interbestuurlijk toezicht te vereenvoudigen en zo efficiënt mogelijk te voldoen aan Europese verplichtingen. Dit leidt tot minder bestuurlijke drukte en minder kosten.”
“Het Rijk schept de kaders, mede op basis van Europese regels, en zorgt dat de decentrale
overheden over afdoende middelen beschikken. De wijze waarop een decentrale overheid invulling geeft aan een taak is aan het betreffende decentrale bestuur. Het decentrale bestuur
moet daar ook decentraal verantwoording over afleggen.”
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“De provincie speelt een centrale rol op het fysieke terrein op het regionale niveau. Daar liggen
de kerntaken van de provincie in het ruimtelijk economisch domein en natuur.”
“De waterschappen zijn organisaties van functioneel bestuur. De waterschappen hebben de
zorg voor het regionale waterbeheer en de zuivering van stedelijk afvalwater. Ze beheren een
groot deel van de primaire waterkeringen. Waterschappen beschikken over een eigen belastinggebied om hun taken te bekostigen en over eigen bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening en handhaving. Zij voeren hun taken uit binnen de kaders zoals die door de algemene democratie worden opgesteld en bepalen zelf welke maatregelen nodig zijn om de
doelstellingen te bereiken en welke fasering daar bij hoort.”
“Slechts één bestuurslaag uit de algemene democratie is verantwoordelijk voor het vaststellen
van doelen voor het waterbeheer en de daarbij behorende kaders, normen en beleid: de kadersteller. Bij het hoofdwatersysteem (inclusief de primaire waterkeringen en de Rijkskanaaldijken)
is de kadersteller het Rijk, bij het regionale watersysteem (inclusief de regionale waterkeringen)
is dit de provincie.”
“Uitvoerende overheden zijn Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem en de waterschappen
voor de regionale wateren. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gehele watersysteem, dus voor al het oppervlaktewater en grondwater inclusief de waterkeringen, en maken de
keuzes die noodzakelijk zijn voor beheer en uitvoering.”
“Het beleid op het gebied van water, ruimte en milieu is nauw verweven. Rijk en provincies streven naar plannen waarin het beleid zoveel mogelijk is geïntegreerd. Provincies doen dat nu al
vaak in omgevingsplannen. Het Rijk en de provincies stellen geen nieuwe afzonderlijke waterplannen meer op.”
“We maken uiterlijk 1 november 2011 nadere afspraken hoe integratie van plannen vormgegeven kan worden. Hierbij vindt afstemming plaats met lopende trajecten op het gebied van integratie van milieu-, natuur- en klimaatbeleid (motie Halsema) en het omgevingsrecht zoals verwoord in het regeerakkoord.”
“Het Rijk behoudt de taak om normen te stellen voor de primaire waterkeringen en te zorgen
voor het toetsingsinstrumentarium. De waterschappen toetsen of de waterkeringen aan de normen voldoen en het Rijk beoordeelt de resultaten van deze toetsing. De provinciale verantwoordelijkheid bij het toetsingsproces vervalt. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening richten de provincies zich op de programmeringfase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is nader uitgewerkt onder hoofdstuk “Beheersbaar programma voor de
waterkeringen”.”
“Rijkswaterstaat en de waterschappen maken beheerprogramma’s met een looptijd van zes
jaar. Dit houdt verband met de verplichting iedere zes jaar te rapporteren aan de Europese
Commissie over de uitvoering van de EU-waterwetgeving. Over de voortgang van de uitvoering
van de beheerprogramma’s wordt jaarlijks gerapporteerd. Tevens is er de mogelijkheid om jaarlijks de beheerprogramma’s bij te stellen op basis van actuele inzichten. Hierbij wordt de cyclus
van de begroting gevolgd. Over de voortgang van de beheerprogramma’s van de waterschappen vindt jaarlijks overleg plaats tussen provincies en waterschappen. Dit biedt de mogelijkheid
actuele inzichten te verwerken. Het waterbeheerplan van het waterschap wordt nu nog goedgekeurd door de provincie. Dit komt te vervallen. Het waterschap kan zo zelfstandig invullen op
welke wijze het beheer en de uitvoering gebeuren en het interbestuurlijke toezicht wordt eenvoudiger. We maken uiterlijk 1 november 2011 afspraken over wat in de beheerprogramma’s
dient te worden opgenomen.”
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Voorbehoud IPO: goedkeuring moet in stand blijven vanwege relatie provincie (algemene
democratie) en waterschap (functionele democratie). Een dergelijk formeel moment is wenselijk. Hiermee is de beleidscyclus gesloten (borging doorwerking beleid).
“De provincies dragen de bestrijding van muskusratten per 1 januari 2011 over aan de waterschappen. Het provinciefonds wordt vanaf 2011 structureel met € 19 miljoen gekort.”
“De provincie heeft als taak de vergunning te verlenen voor de onttrekking van grondwater voor
de grote industrie, drinkwater en warmte-koude opslag. De regel is dat de vergunningverlening
voor grondwateronttrekkingen een taak is van de waterschappen. Omdat de vergunningverlening voor grondwateronttrekking voor deze drie doeleinden complex is en een brede afweging
vergt, is ervoor gekozen in de Waterwet een uitzondering te maken op deze regel. Voor 1 november 2011 besluiten wij of dit vanuit doelmatigheid nog steeds de beste oplossing is.”
“Zowel de provincies als Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben diverse taken op het
gebied van zwemwater. In het kader van de herziening van de regelgeving op het gebied van
zwemwater, waarvan de inwerkingtreding is voorzien medio 2013, gaan we voor 1 november
2011 met alle betrokken partijen na of het doelmatig is taken te wijzigen. Hierbij wordt het volledige beleidsveld zwemmen in ogenschouw genomen.”
“In de Invoeringswet Waterwet is bepaald dat de provincies uiterlijk 2012 bezien of de toebedeling van het vaarwegbeheer moet veranderen. Vaarwegbeheer wordt nu nog vaak uitgevoerd
door provincies en gemeenten. Eind 2012 volgt een besluit over het toebedelen van het vaarwegbeheer.”
“Vijf waterschappen zijn belast met wegbeheer. Een eventuele overdracht hiervan aan gemeenten en/of provincies wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet Herverdeling wegenbeheer
in 2013.”
2.2.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
De positie van de waterschappen als regionale waterautoriteit wordt in een aantal opzichten
versterkt. De positie van de waterschappen wordt ook veel zelfstandiger.
In de eerste plaats verdwijnt de provincie als tussenschakel bij de toetsing van de primaire waterkeringen. De waterschappen gaan rechtstreeks rapporteren aan het Rijk.
In de tweede plaats stellen de provincies geen aparte waterplannen meer op, waardoor de betekenis van de beheerplannen van de waterschappen toeneemt. Die beheerplannen worden
bovendien niet langer goedgekeurd door de provincie, waardoor de interbestuurlijke toezichtlasten afnemen. Het IPO heeft hierop een voorbehoud.
Ten slotte komt het waterschap in beeld bij operationele taken die op dit moment nog door de
provincie worden uitgevoerd (een drietal categorieën grondwateronttrekkingen, het zwemwater
en het vaarwegbeheer).
De waterschappen komen in een meer directe verhouding met het Rijk te staan, met name op
het terrein van de primaire waterkeringen. De verhouding met de provincie wordt losser doordat
de provincie geen eigen waterplan meer maakt en de goedkeuring van het beheerplan komt te
vervallen. In de sfeer van regulier overleg zullen daarvoor overigens bepaalde afspraken voor
teug moeten komen. De mogelijke uitbreiding van het takenpakket van de waterschappen op
het terrein van het grondwater, het zwemwater en het vaarwegbeheer maken het waterschap
echt tot dé regionale waterautoriteit.
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De grotere rol van de waterschappen bij genoemde beheertaken die nu nog door de provincie
worden uitgevoerd, kan op zichzelf tot grotere financiële lasten leiden. In een nadere uitwerking
wordt dit in beeld gebracht, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt. Het beoogde nieuwe
planstelsel voor het waterbeheer kan naar het zich laat aanzien tot een (bescheiden) kostendaling leiden.
Aandachtspunt voor het wegenbeheer is dat regionaal maatwerk, in het licht van doelmatigheid,
mogelijk moet blijven.

2.3.

Beheersbaar programma over de waterkeringen

2.3.1. Resultaat
Tekst bestuursakkoord:”Uitgangspunt bij de financiering van de primaire waterkeringen is dat
Rijkstaken waar mogelijk worden gedecentraliseerd. In het regeerakkoord is expliciet vermeld
dat een deel van de Rijkstaken op het terrein van water (aanleg en verbetering van primaire
keringen in beheer bij de waterschappen) wordt overgedragen aan de waterschappen. Hiermee
wordt een perspectief neergezet waarin op den duur de waterschappen de aanleg, verbetering,
beheer, onderhoud en financiering van de primaire waterkeringen, die niet in beheer van het
Rijk zijn, geheel voor hun rekening nemen. Gelet op onderzekerheden in de aard en omvang
van het (toekomstige) Hoogwaterbeschermingsprogramma, de actualisering van normering en
de wens voor een gematigde ontwikkeling van lokale lasten, zetten we in het Bestuursakkoord
Water de stap naar een gemengde verantwoordelijkheid met een financiering van 50%/50%
door Rijk/waterschappen. De aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen in beheer bij
het Rijk blijven gefinancierd door het Rijk.”
“Het Rijk blijft hierbij in alle gevallen verantwoordelijk voor de kaders (normen, toetsinstrumentarium en ontwerpleidraden) voor de primaire waterkeringen en het vaststellen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor verbetering, beheer
en onderhoud en toetsing van de keringen. De waterschappen plannen de noodzakelijke maatregelen. Het Rijk draagt 50% bij aan de kosten/financiering van verbetermaatregelen van de bij
de waterschappen in beheer zijnde primaire waterkeringen.”
Voorbehoud IPO: geen eindbeeld opnemen van 100% financiering van primaire waterkeringen door waterschappen. Financiering van de primaire keringen is een Rijksverantwoordelijkheid (solidariteitsbeginsel).
Periode 2011-2013
“De waterschappen dragen conform Spoedwet van 2011 t/m 2013 € 81 miljoen per jaar bij aan
de waterschapsprojecten van het HWBP-2. In deze periode zal in de geest van dit bestuursakkoord al zoveel mogelijk gewerkt worden met de afspraken zoals gemaakt onder programmering, toetsen en normering.
De Rijksmiddelen die nu op de begroting gereserveerd staan voor het HWBP-2 blijven voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma beschikbaar.
De huidige regeling in het HWBP-2 over de voorbereidingskosten (generiek opslagpercentage
van 15%) wordt uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 vervangen door een vergoeding voor de
werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 15%. Waterschappen en Rijk zullen bij nader
te selecteren projecten afspraken maken om het financieel risico over te dragen na de aanbesteding.”

11.02.2011 LV/LB 57894

Pagina 6 van 11

Periode vanaf 2014
“De waterschappen dragen conform het regeerakkoord in 2014 € 131 miljoen en vanaf 2015 €
181 miljoen per jaar aan de waterschapsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Deze bijdrage wordt gereserveerd voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en gaat in
wanneer de benodigde wetswijziging in werking treedt. Vanaf 2014 levert het Rijk een gelijke
bijdrage (50/50 cofinanciering).”
“Rijk en waterschappen ontwikkelen voor 1 november 2011 een systematiek bestaande uit een
solidariteitsdeel via verevening en een doelmatigheidsprikkel in de vorm van een projectbijdrage. Hier zal de financiering van de voorbereidingskosten bij betrokken worden. De grootte van
de projectbijdrage zal worden getoetst op regionale lastenontwikkeling.”
Voorbehoud Unie: nog geen instemming of een projectbijdrage gewenst is.
“We willen het toetsproces beter afstemmen op de uitvoeringspraktijk van verbeterwerken. Het
streven vanuit doelmatigheid is de frequentie van de toetsing terug te brengen naar eenmaal
per 12 jaar en het toetsproces een continu karakter te geven.”
2.3.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
Een fors winstpunt uit dit hoofdstuk in het bestuursakkoord is het feit dat de waterschappen
reeds per 2011 zeggenschap krijgen over programmering, normering en het toetsinstrumentarium. Dit wordt wettelijk geregeld. Tevens wordt een perspectief op 100% zeggenschap in de
toekomst beschreven. De bijdrage van de waterschappen is gemaximeerd conform het regeerakkoord tot na 2015. Financiering zal plaatsvinden via een 50-50 verdeling tussen het Rijk en
de waterschappen. De Spoedwet 100 miljoen die eind 2010 door de Tweede Kamer is aangenomen, zal komen te vervallen in uiterlijk 2014. Een ander winstpunt voor de waterschappen
betreft de verruiming van de toetstermijn van eenmaal per 6 jaar naar eenmaal per 12 jaar.
Op basis van dit hoofdstuk kan worden vastgesteld dat de waterschappen als beheerder van de
keringen veel meer vrijheid krijgen en niet in de uitvoering en planning vastzitten aan het stramien van het HWBP. Daarbij wordt de rol van de provincies ook fors beperkt.
Punten van aandacht zijn dat de stip op de horizon (100% financiering door de waterschappen)
is opgenomen en de huidige regeling in het HWBP-2 over de voorbereidingskosten (generiek
opslagpercentage van 15%) uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 wordt vervangen door een
vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 15%. Het voorstel van
een projectgebonden eigen bijdrage van het waterschap (25% aldus het voorstel van de Taskforce Ten Heuvelhof). Het voorstel voor een eigen bijdrage van 25% staat ter discussie en
wordt nader uitgewerkt.. De relatie met het Deltaprogramma is nog niet voldoende uitgekristalliseerd,evenals een evaluatie na 2015.
Van belang voor de waterschappen is eveneens, dat de overdracht van primaire keringen en
regionale wateren gebeurt onder de condities zoals recent afgesproken tussen de Unie en
RWS,

2.4.

Werkzaamheden slim combineren

2.4.1. Resultaat
Tekst bestuursakkoord:”Rijkswaterstaat en de waterschappen zullen in 2011 een voorstel uitwerken voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiermee wordt de kennis met betrekking tot projectmanagement en inkoop met behulp
van nieuwe contractvormen gedeeld zodat de maatregelen doelmatig en efficiënt gerealiseerd
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kunnen worden. Bij de opzet van de organisatie zal worden voortgeborduurd op de ervaringen
van het gezamenlijke projectbureau Zeeweringen in Zeeland en het programma Ruimte voor de
rivier. De precieze vormgeving zal door de waterbeheerders gezamenlijk worden uitgewerkt.”
“Provincies en waterschappen hebben de afgelopen vier jaar met de STOWA een ontwikkelingsprogramma regionale keringen opgesteld dat heeft geresulteerd in leidraden voor normeren, toetsen, ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen. Beide partijen werken de
komende periode aan verdere professionalisering van deze leidraden en vullen lacunes in. Dit
zal resulteren in uniformering van de aanpak van de verbetering van de regionale waterkeringen”.
“Rijkswaterstaat en de waterschappen komen overeen dat er voor 1 november 2011 afspraken
worden gemaakt over risico- en crisisbeheersing. Bij deze samenwerking wordt zoveel mogelijk
efficiency en optimalisatie gerealiseerd onder andere door gebruik te maken van elkaars expertise en door gezamenlijk te oefenen. Concrete afspraken worden vastgelegd conform het tussen het veiligheidsberaad, de waterschappen en Rijkswaterstaat vastgelegde modelconvenant.”
“Daar waar de afzonderlijke programma’s voor kennis en onderzoek elkaar raken, komen we
overeen gezamenlijke programma’s op te stellen en uit te voeren voor zover dat doelmatig is.
We doen hiervoor in 2011 een voorstel. We werken hierbij samen in het Kennisplatform Water,
dat opgericht werd in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water.
Wij geven verdere invulling aan de inmiddels gestarte afstemming van lopende onderzoeksprogramma’s voor de bescherming tegen overstromingen, de Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma.”
“Rijkswaterstaat en de waterschappen verkennen gezamenlijk de mogelijkheden van versterkte
samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Op basis van deze verkenning wordt een voorstel uitgewerkt op welke punten deze samenwerking kan worden versterkt. Het voorstel zal voor eind 2011 gereed zijn.”
“De waterschappen en de gemeenten hebben de ambitie om actief samen te werken bij het heffen en invorderen van belastingen en de kwaliteit verder te verbeteren, de kwetsbaarheid van
de organisatie te verkleinen en de overheadkosten te verlagen. Gestreefd wordt de overheadkosten zoveel mogelijk te verlagen. In een aantal gevallen is de bestaande regelgeving nog onvoldoende toegesneden op samenwerkingsverbanden en spreken we af deze belemmeringen
weg te nemen. Het gaat daarbij onder meer om de toegang tot de gemeentelijke basisadministratie, het gelijktrekken van de behandeltermijnen van bezwaarschriften en het vrijstellen van
samenwerkingsorganisaties van omzetbelasting. Het streven is dit voor 1 januari 2012 geëffectueerd te hebben.”
2.4.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
Fors winstpunt uit dit hoofdstuk in het bestuursakkoord is de oprichting van een gezamenlijke
organisatie voor het HWBP, conform onze wens. Hierdoor kunnen de waterschappen ook gebruik maken van de aanwezige kennis en expertise bij Rijkswaterstaat. Omgekeerd geldt hetzelfde.
De samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat in Het Informatiehuis Water
wordt vanuit Het Waterschapshuis gecoördineerd en gefinancierd. Het Waterschapshuis zal
daarvoor voor 2011 de middelen van de voorganger van het IHW: de Informatie Desk Standaarden Water (IDsW) inzetten. Het ontwikkelen van een brede overheidsdata base, zoals deze
thans voor de waterschappen wordt ontwikkeld, is dermate verstrekkend dat dit systeem (waarin alle basisbestanden en basisregistraties) een krachtig instrument is om samenwerking met
andere overheden te verstreken.
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Hetzelfde geldt voor de bundeling van kennis op gebieden van crisisbeheersing, kennis en onderzoek en ICT. De Stowa resp. Het Waterschapshuis zal hierin ook een aanzienlijke rol spelen. Op het gebied van de vergunningverlening zal, door de bundeling van expertise, worden
voorkomen dat deze taak opgaat in regionale uitvoeringsdiensten. Ook belastingssamenwerking tussen gemeenten en waterschappen krijgt een forse impuls.
Op basis van de bereikte afspraken in dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat er efficiencywinsten zullen worden geboekt, maar dat er ook, door de bundeling van talent, een forse toename van de professionaliteit zal plaatsvinden. Ook zullen deze samenwerkingsverbanden leiden tot de gewenste inverdieneffecten.

2.5.

Doelmatig beheer van de waterketen

2.5.1. Resultaat
Tekst bestuursakkoord:”Begin 2010 is het Feitenonderzoek Doelmatig Waterbeheer uitgevoerd
en aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij onderschrijven de conclusies uit het feitenonderzoek en bevestigen de afspraken van april 2010 om een besparing te realiseren in de afvalwaterketen (riolering en zuivering) oplopend tot € 380 miljoen per jaar in 2020. Partners in de afvalwaterketen maken regionaal afspraken met de drinkwaterbedrijven over gebruik en benutting
van hun ervaring en kennis. De drinkwaterbedrijven zullen mede op basis van deze afspraken
zelf € 70 miljoen besparen op de jaarlijkse kosten in 2020.”
“De afvalwaterketen is het vertrekpunt, maar verdergaande integratie levert naar verwachting
nog meer voordelen op. Van cruciaal belang is dat verdere integratie binnen de waterketen niet
leidt tot een vorm van suboptimalisatie en kostenverschuiving. Hierbij is met name de relatie
tussen de waterketen en de inrichting van de openbare ruimte en het watersysteem van belang
(regionaal maatwerk).”
“Per zuiveringskring, dit is een afvalwaterzuiveringsinstallatie met de daarop aangesloten riolering, per groep van zuiveringskringen of een alternatieve werkeenheid hebben de deelnemende
gemeenten en het waterschap in 2010 een duo van bestuurlijke of ambtelijke trekkers benoemd
om het regionale uitwerkingsproces te starten en te leiden. Op 31 december 2011 zijn voor de
kringen of werkeenheden bindende afspraken gemaakt over de juridische vormgeving van de
samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten onderling en met waterschappen. Op
31 december 2012 wordt in meer dan 75% van de kringen of werkeenheden effectief en doelmatig samengewerkt.”
“In de regelgeving worden soms nog praktische belemmeringen gevonden voor een goede samenwerking in de waterketen of voor de benodigde innovaties. Voor 1 november 2011 maken
we afspraken over het wegnemen van deze belemmeringen. Eventuele wetgeving om belemmeringen weg te nemen wordt voorbereid in 2012.
Verder bereid het Rijk wetgeving voor indien de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord Water betreffende de waterketen onvoldoende voortgang en resultaat heeft (stok-achterde-deur). Deze wetgeving wordt uiterlijk 1 januari 2013 in procedure gebracht. Worden de resultaten wel tijdig bereikt, dan kan inwerkingtreding van die wetgeving achterwege blijven.”
2.5.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
Dit hoofdstuk in het bestuursakkoord is voor groot deel een bestendiging van reeds bestaande
afspraken tussen de Unie van Waterschappen en de VNG. Het winstpunt zit hier vooral in het
feit dat ook de drinkwaterbedrijven, de provincies en het Rijk deze afspraken bevestigen en ondertekenen. Ondanks deze betrokkenheid van de overige partijen, wordt de vrijheid van de wa-
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terschappen in de waterketen niet ingeperkt. Waterschappen en gemeenten blijven aan zet.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de door de Unie en de VNG voorgestelde wetswijzigingen (belemmeringen voor samenwerking wegnemen, stok achter de deur in geval de samenwerking in de afvalwaterketen onvoldoende van de grond komt).
Het totaal aan financiële besparingen zijn ook conform de eerdere afspraken, waarbij de drinkwaterbedrijven ook een forse besparing bijdragen.
Verder committeert het Rijk zich aan het wegnemen van wettelijke belemmeringen die samenwerking en innovaties in de weg staan. Aandachtspunt is de hernieuwde aandacht voor samenwerking met de drinkwatersector (en de provincies) op de waterketen.
2.6.

Verbeteren van het waterschapsbestuur

2.6.1. Resultaat
Tekst bestuursakkoord:”Het kabinet heeft in het regeerakkoord besloten om de waterschappen
indirect te laten kiezen door de leden van de gemeenteraden. De waterschappen hebben aangegeven de voorkeur te geven aan directe verkiezingen gelijktijdig met gemeenteraadsverkiezingen. Gegeven het besluit van het kabinet zijn we overeengekomen nadere afspraken te maken in dit Bestuursakkoord Water over de invulling van de indirecte verkiezingen.
Daarnaast maken wij afspraken over de evaluatie van het kiesstelsel en het belastingstelsel, het
verminderen van waterschapsbestuurders en de opschaling van waterschappen.”
“Voorbehoud Unie: De waterschappen geven de voorkeur aan directe verkiezingen gelijktijdig met gemeenteraadverkiezingen, omdat daarmee de inwoners van het waterschap
een rechtstreekse invloed hebben op de samenstelling van het waterschapsbestuur en
het strategische beleid van het waterschap.”
“Het Rijk brengt een wetsvoorstel in procedure dat indirecte verkiezingen regelt. Analoog aan
de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer door de leden van de Provinciale Staten,
vinden de waterschapsverkiezingen kort na de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit om zoveel mogelijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2014. Het wetsvoorstel neemt daarom 2014 als vertrekpunt.”
“Wij constateren dat de huidige regeling in de Waterschapswet zou leiden tot verkiezingen van
waterschapsbesturen eind 2012. Gelet op de ervaringen en evaluatie van de waterschapsverkiezingen in 2008 en het in het regeerakkoord vastgelegde nieuwe systeem, vinden wij het niet
wenselijk dat de verkiezingen in 2012 plaatsvinden. Het op te stellen wetsvoorstel zal dus ook
inhouden dat de verkiezingen van 2012 worden uitgesteld naar 2014 en dat de zittingsduur van
de huidige besturen wordt verlengd. Hierover heeft de Kiesraad positief geadviseerd. Het is van
belang dat het wetsvoorstel spoedig in procedure wordt gebracht. Het Rijk bereidt in overleg
met gemeenten en waterschappen een wetsvoorstel voor, dat voor 1 oktober 2011 aan de
Tweede Kamer wordt aangeboden.”
“Het wetsvoorstel zal ‘beleidsarm’ worden vormgegeven. Dit betekent dat voor de eerstvolgende verkiezingen het systeem van geborgde zetels en het lijstenstelsel blijven bestaan, en dat
het verkiezingsstelsel voor waterschapsbesturen vooralsnog geregeld blijft in de Waterschapswet. We evalueren gezamenlijk de eerste indirecte verkiezingen.”
“In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met voorstellen komt die leiden tot kleinere
besturen van gemeenten, waterschappen en provincies. Wij achten het gewenst dat dit voor
alle overheden in samenhang wordt voorbereid. De ministeries van Binnenlandse Zaken en KoninkRijksrelaties en van Infrastructuur en Milieu bereiden samen met betrokken partijen voor-
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stellen voor, vóór 2012. Vervolgens wordt bepaald via welk wettelijk kader dit voor waterschapsbesturen vorm krijgt. De inzet is om dit ruim voor de waterschapsverkiezingen van 2014
geëffectueerd te hebben.”
“De waterschappen zijn in achterliggende decennia voortdurend opgeschaald om berekend te
blijven op hun taken. Dit proces van opschaling is naar verwachting niet ten einde. Opschaling
is echter geen doel op zichzelf, doelmatigheidswinst staat voorop. Dit kan betekenen dat de
forse opgaven op het terrein van het waterbeheer soms leiden tot intensivering van samenwerking zonder wijziging van structuur en soms tot samenvoeging van waterschappen. In dat licht
geven waterschappen en provincies samen vorm aan initiatieven voor verdere opschaling.”
“In het kader van de terugdringing van de interbestuurlijke toezichtlasten wordt de provinciale
goedkeuring van de kostentoedelingsverordening ten behoeve van de watersysteemheffing (art.
120, vijfde lid, Waterschapswet) geschrapt.”
2.6.2. Wat betekent dit voor de waterschappen?
Op basis van dit hoofdstuk in het bestuursakkoord kan worden geconcludeerd dat wij er in dit
onderhandelaarsakkoord niet in geslaagd zijn de directe verkiezingen te behouden. Het Rijk
blijft vasthouden aan de uitspraak in het regeerakkoord over de invoering van indirecte verkiezingen. Vooralsnog blijven de geborgde zetels en het lijstenstelsel bestaan. De verkiezingen
worden uitgesteld naar 2014.
Op dit punt heeft de Unie een duidelijk voorbehoud gemaakt.
De omvang van de waterschapsbesturen wordt niet eenzijdig verkleind. Winst is dat dit bij de
totale beschouwing van de omvang van besturen wordt meegenomen. Geen proeftuin waterschappen op dit terrein. Bovendien wordt de Waterschapswet (kostentoedeling) eerder geëvalueerd.
Winstpunt in dit hoofdstuk is er geen taakstelling ligt op fusies van waterschappen. Deze komen in samenspraak tussen waterschappen en provincies tot stand op basis van doelmatigheidswinst, wat kan worden gezien worden als een proces van onderop.. Het regeerakkoord
bevat vergelijkbare uitspraken hierover voor gemeenten.
Een ander winstpunt betreft de afschaffing van de provinciale goedkeuring van de kostentoedelingsverordening. De zelfstandige positie van het waterschap op dit terrein wordt hiermee, in lijn
met de uitspraak van de Raad van State inzake het geschil tussen waterschap Hollandse Delta
en de provincie Zuid Holland, verder versterkt
3.
Conclusie
Op basis van het voorlopige Bestuursakkoord Water kan worden geconcludeerd dat bijna het
gehele Storm-aanbod van de waterschappen uit november 2009 is verzilverd. De positie van de
waterschappen als dé waterautoriteit is bevestigd en wordt, bij ondertekening, ook bestendigd.
Dit zal de waterschappen meer vrijheid in beleidsvorming en uitvoering geven.
Eén bestuurlijk voorbehoud moet worden gemaakt ten aanzien van de verkiezingen. De Unie
van Waterschappen heeft altijd gepleit voor het behoud van de directe verkiezingen, conform
het advies en de onderbouwing van de Tijdelijke Adviescommissie Verkiezingsvarianten (TAV).
Bij dit onderwerp zijn wij er niet in geslaagd onze opvatting algemeen gedeeld te krijgen.
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4.
Hoofdlijnenakkoord/deelakkoord Ruimte en economie
Zoals bekend is momenteel ook een breed overkoepelend Hoofdlijnenakkoord tussen Rijk en
IPO, VNG en UvW in voorbereiding. Dit akkoord bevat met name bepalingen op het terrein
van de interbestuurlijke verhoudingen en omgangsvormen, de vermindering van de administratieve lasten en de interbestuurlijke informatie, de financiële verhouding en enkele zogenaamde
capita selecta. Voor de waterschappen is de deelname aan dit Hoofdlijnenakkoord van grote
betekenis, omdat daarmee de zelfstandige en volwaardige positie van het waterschap als decentrale medeoverheid, direct naast provincie en gemeente, stevig wordt verankerd. Spelregels
die gelden russen Rijk en provincies/gemeenten gelden aldus ook voor de waterschappen.
Conform deze lijn wordt nu ook de Unie van Waterschappen partij bij de Code interbestuurlijke
verhoudingen, die tot dusver alleen gold voor het Rijk, het IPO en de VNG.
Ook het deelakkoord Ruimte en economie (met onder meer natuur) is van belang voor waterschappen. Er is nog geen tekst beschikbaar. Het bestuur zet er op in om, mede op basis van de
adviezen van de CWE en CWS van 4 februari j.l.) dat de waterschappen doorgaan met de uitvoering van de KRW maatregelen tenzij RWS maatregelen in het hoofdsysteem (met significant effect op het regionaal systeem) uitstelt, dan wel de provincies vanwege de EHS/ILG korting natte natuur maatregelen schrapt.
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