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Voorwoord

Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten wij, de gemeente Rotterdam, het Waterschap 
Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard, een volgende stap in onze samenwerking om onze ambities in en voor de 
Rotterdamse afvalwaterketen waar te maken. Wij intensiveren onze samenwerking om meer ‘water-
winst’ te realiseren voor alle inwoners en bedrijven in Rotterdam. 
Met deze overeenkomst: 
• zorgen we voor de bestuurlijke en ambtelijke borging van de samenwerking in de afvalwaterketen;
• geven we helderheid over onze ambities, organisatie, financiën en planning;
• communiceren we over de wijze van samenwerking;
• markeren we de wijze waarop we samenwerken aan het optimaliseren van de afvalwaterketen;
• maken we de samenwerking nog meer resultaatgericht.

“De Rotterdamse afvalwaterketen krijgt een impuls 
door kennisverbreding, innovatie en duurzaamheid. 
De  samenwerking levert zo een flinke kostenbesparing 
op maar geeft ook bouwstenen voor een aantrekkelijke, 
sterke en klimaatbestendige stad”.

“Samen werken aan de Rotterdamse afvalwaterketen, 
gewoon omdat het slimmer en beter kan”.

“Met deze overeenkomst onderstrepen wij het belang van 
een toekomstbestendige Rotterdamse afvalwaterketen 
waarbij de samenwerking ertoe bijdraagt dat de kwaliteit 
van de dienstverlening op een hoog peil blijft tegen zo 
laag mogelijke kosten”.

“Waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam 
werken al jarenlang inhoudelijk samen en stemmen 
werkzaamheden op elkaar af. Nieuw aan deze overeen-
komst is dat we nu ook financieel gaan afstemmen en een 
gezamenlijke visie gaan ontwikkelen. Deze visie kijkt over 
de grenzen van de eigen organisaties heen. Daardoor 
kunnen we nog beter de afvalwaterketen beheren en 
zorgen voor schoon water in Rotterdam”.

Rotterdam, 5 juni 2013.
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Aanleiding

De afvalwaterketen en het watersysteem zijn in Rotterdam al sinds het einde van de 19e 
eeuw nauw met elkaar verweven. Dit komt omdat de riolering niet alleen afvalwater afvoert, 
maar een belangrijk onderdeel is van het stedelijk watersysteem dat tijdens heftige regen-
buien veel hemelwater afvoert naar de Nieuwe Maas. Deze verwevenheid maakt al sinds 
jaar en dag de samenwerking tussen de partners van deze overeenkomst noodzakelijk.

Samenwerking vindt veelvuldig en op velerlei manieren plaats. Soms tussen 2 partijen, 
veelal tussen alle partners in de afvalwaterketen in Rotterdam. Denk aan het Waterplan2 
Rotterdam, de centrale meet- en regelkamer, de deelgemeentelijke waterplannen en het 
gezamenlijke waterloket. Ook waterbergingen zoals de Tjalklaan en Zuiderpark en de on-
dergrondse waterberging Museumpark zijn de resultaten van de samenwerking van deze 
ketenpartners.

De noodzaak voor bezuinigen in tijden van economisch zwaar weer en het landelijke 
Bestuursakkoord Water (2011) verhogen de urgentie van een verdere en intensievere 
samenwerking tussen de 4 Rotterdamse ketenpartners. In het Bestuursakkoord Water zijn 
afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid en een kostenbesparing in de 
afvalwaterketen; het gaat hier om de beperking van de kostenstijging. Een aanzienlijk deel 
van deze besparingen kunnen en moeten wij bereiken door samenwerking. Daarom kiezen 
de Rotterdamse partners ervoor om de samenwerking te intensiveren. In 2012 hebben de 
partners het Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam uitgevoerd, die de input 
heeft geleverd voor deze overeenkomst.
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Ambities en doelstellingen

Wij willen onze diensten aan burgers en bedrijven nog beter en efficiënter leveren. Onze 
ambities zijn dan ook:

 1.   Kostenbesparing: het vergroten van de doelmatigheid van de afvalwaterketen
       en daarmee het beperken van de kostenstijging

 2.   Duurzaamheid: het vergroten van de toekomstbestendigheid en het
        verminderen van de kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem

 3.   Kwaliteitsverbetering:  het verbeteren van de dienstverlening en het milieu

Door nog intensiever samen te werken, sneller te innoveren en te leren van anderen gaan 
we geld besparen en de dienstverlening verder optimaliseren. Met een soepele samenwer-
king kunnen we een voorbeeld zijn voor andere Nederlandse regio’s. 

Samenwerking is geen doel maar een middel. Wij zijn ervan overtuigd dat verdere samen-
werking nodig is om het besparingsdoel uit het Bestuursakkoord Water te bereiken. Daar-
naast zullen de gemeente en de waterschappen ook afzonderlijk hun doelmatigheid en 
efficiëntie verbeteren om dit besparingsdoel te bereiken. De belangrijkste doelstellingen van 
onze samenwerking zijn:

 1a: een eenmalige kostenbesparing van ten minste € 4 miljoen, voor 2020

 EN

 1b: een structurele (jaarlijkse) kostenbesparing van ten minste € 1,3 miljoen,
        vanaf 2020

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om ons intensief in te spannen de maximaal haal-
bare kostenbesparingen te realiseren, hierbij voor ogen houdend de kostenbesparingen, 
zoals berekend voor de variant 3 uit het Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotter-
dam. Het gaat hier concreet om een kostenbesparing van € 8 miljoen eenmalig tot 2020 
en € 2,2 miljoen structureel vanaf 2020.

Met deze overeenkomst geven we ook invulling aan onze ambities op het gebied van duur-
zaamheid en kwaliteitsverbetering. Deze komen dan ook allemaal nadrukkelijk terug in de 
verdere uitwerking van onze samenwerking. 

Monitoring

Onze ambities en doelstellingen geven richting aan onze inspanningen. Maar waterwinst 
ontstaat pas echt als er resultaten worden geboekt. Daarom geven wij aandacht aan het 
monitoren van de voortgang. In de uitvoering van deze overeenkomst ontwikkelen we 
instrumentarium om de voortgang te monitoren.
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Aan de slag!  

De 4 partners geven onder een gezamenlijke regie uitwerking aan de ambitie en de doel-
stellingen. Het gaat om een gezamenlijke regie op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau in de keten via een strakkere aansturing en heldere afspraken over verantwoordelijk-
heden. Er is dus geen sprake van vrijblijvendheid!
In eerste instantie bereiken wij onze ambities en doelstellingen door de komende jaren in 
de drie organisatorische niveau’s stappen te zetten: 

1.  Strategisch niveau [ambitie kostenbesparing en ambitie duurzaamheid]
     a.  Opstellen van een Langetermijnvisie 2030, inclusief een visie op een gezamenlijke   
     organisatie
     b. Investeren in kennis en innovatie aan de hand van een Innovatie agenda
Onder de titel “Duurzame afvalwaterketen; afvalwater nu & later”, schetsen we het toe-
komstbeeld van de afvalwaterketen na 2030 waarbij de resultaten uit de Innovatie agenda 
input leveren. Wij sluiten daarbij niet uit dat op het organisatorische vlak (de Organisatievi-
sie) aanvullende stappen worden gezet.

2. Tactisch niveau [ambitie kostenbesparing en ambitie kwaliteitsverbetering]
     a.  Uitvoeren van een OAS studie
     b.  Afstemming van plannen en investeringen aan de hand van een gezamenlijk 
          Investeringsprogramma
Per zuiveringskring zullen we studies naar knelpunten en mogelijkheden van optimalisatie 
uitvoeren. Deze studies per zuiveringskring worden samengevoegd tot één integrale regio-
nale studie voor de afvalwaterketen in de Rotterdamse regio. De integrale studie is de basis 
voor het gezamenlijke investeringsprogramma.

3.  Operationel niveau [ambitie kostenbesparing en ambitie kwaliteitsverbetering]
     a.  Uitvoeren van een Business case rond de perspectieven van een gezamenlijke 
           storingsdienst
     b.  Uitvoeren van een Business case rond de perspectieven van het gezamenlijk beheer 
           van gemalen en een Business case centrale sturing van gemalen.
Nauwere samenwerking in het beheer van riolering, transportsysteem en zuivering kan de 
doelmatigheid van het beheer van de afvalwaterketen verbeteren. Er worden business cases 
opgesteld voor het gezamenlijk beheer van de gemalen en sturing van de objecten in de 
afvalwaterketen en één voor een gezamenlijke storingsdienst. 

We werken in bouwstenen langs de 3 niveau’s toe naar een toekomstbestendige afvalwater-
keten die worden samengebracht in een Uitvoeringsagenda 2030 die we vanaf 2016 imple-
menteren. Deze stappen worden in het figuur op de volgende pagina schematisch weergege-
ven.
 



7 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen

Implementatie Uitvoeringsagenda
Met de vaststelling van de Uitvoeringsagenda 2030, volgend uit de drie niveau’s, zetten we 
een grote stap naar de toekomstige samenwerking. Vanaf 2016 gaat we dan daadwerkelijk:

1.  Kosten besparen en de doelmatigheid van de keten verhogen
2.  Duurzaamheid vergroten
3.  Kwaliteit verbeteren

Organisatie

Voor de aansturing en uitvoering van het geschetste stappenplan zetten we een organisatie 
op: 

1.  met heldere en duidelijke opdrachtlijnen van de besturen naar ambtelijke organisaties; 
2.  waarin de verantwoordelijkheden voor uitvoering transparant en eenduidig worden 
      belegd;
3.  met een resultaatverplichting voor uitvoering van de afspraken;
4.  waarin de bestuurlijke drukte wordt beperkt;
5.  die slagvaardig in korte tijd veel werk kan verzetten.

Deze organisatie sluit aan op de bestaande projectorganisatie van het Waterplan2 
Rotterdam. De verantwoordelijke bestuurders van de samenwerkingspartners sturen deze 
organisatie aan vanuit het Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat. 

Figuur: Bouwstenen voor de samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen
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Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij de regiegroep met vertegenwoordigers uit het 
management van de gemeente en de waterschappen. De regiegroep bewaakt de voort-
gang aan de hand van de op te zetten monitoring. Het gehele proces wordt geleid door een 
projectmanager, die verantwoording aflegt aan de regiegroep. 

Communicatie

Om de doelen en ambities te bereiken is inzet, enthousiasme en draagvlak in de betrokken 
organisaties en de omgeving nodig. Communicatie moet hieraan bijdragen. Om effectief te 
kunnen communiceren over de afvalwaterketen wordt een communicatieplan opgesteld in 
samenhang met de communicatie voor Waterplan2 Rotterdam. 

Doelen en doelgroepen
Wij communiceren als partners van deze overeenkomst met meerdere doelen en 
doelgroepen: 

a.  Draagvlak creëren bij de vier partners;
b.  Informeren van burgers, bedrijven en instellingen
c.  Verantwoording afleggen aan bestuurders en landelijke beleidsmakers;
d.  Afstemming en vlotte (interne) organisatie van bestuurders en managers

Financiering 

Onze samenwerking is gericht op het besparen van kosten op de langere termijn. Hiervoor 
is innovatie, technische en organisatorische optimalisatie vereist. Dat vraagt initiële investe-
ringen, in de vorm van geld en inzet. Met andere woorden; de kosten gaan voor de baten. 

De verdergaande samenwerking en optimalisatie in de afvalwaterketen wordt door alle 
partners van deze overeenkomst gefinancierd. Daarbij sluiten we aan bij financieringsaf-
spraken die de gemeenten en de waterschappen al gemaakt hebben in het kader van 
Waterplan2 Rotterdam. Het uitgangspunt deze financiering en kostenverdeling is de taak-
verantwoording. Dit uitgangspunt is uitgewerkt en vastgelegd in het rapport ‘Kostenver-
deling uitvoering Waterplan Rotterdam, Taakverantwoording als basis voor de kostenverdeling’. 
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