Samen Werken met Afvalwater
Onder de zinspreuk: “Niet meaken, maar gewoen doen” (Urkers)
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Voorwoord
Dit jaar hebben we een flinke stap gezet in de samenwerking in Flevoland.
We hebben niet alleen een maatregelenprogramma opgesteld, maar zijn verschillende maatregelen in gang gezet. Te noemen zijn de gezamenlijke planvorming en het meten
en monitoren in de afvalwaterketen.
Het maatregelenprogramma is geactualiseerd. Daarin hebben we een doelmatigheidsdoelstelling van 12,5% met elkaar afgesproken voor het jaar 2020.
Na 2020 krijgt de regio te maken met grote investeringen in de regio. Voor deze periode zetten we sterk in op innovatie en duurzaamheid in combinatie met doelmatigheid.
De komende jaren gaat de regio zich hierop voorbereiden met een innovatieprogramma, zodat we ook na 2020 een modern, duurzaam en doelmatige waterketen kunnen
realiseren.
Met gepaste trots presenteren we nu het maatregelenprogramma 2014-2020; de routekaart voor een succesvolle en inspirerende samenwerking in de afvalwaterketen in
Flevoland.
Wij gaan er vol energie mee aan de slag!
Voorzitter Stuurgroep
Hetty Klavers
Dijkgraaf
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Inleiding
Samenwerken is de norm
De Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland hebben de intentie om de samenwerking in de afvalwaterketen, die zijn oorsprong vond in 2005,
een verdiepingsslag te geven. Er zijn in het verleden al successen met elkaar gehaald en gevierd. In 2012 is met het Regionale Bestuursovereenkomst 2012 (ROAF 2012)
een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de samenwerking in de regio. Hierin is ondermeer afgesproken om de concrete regionale doelen voor 2020 uit te werken
in een maatregelenprogramma. Met het vaststellen van het eerste Maatregelenprogramma 2013-2014 en het inrichten van een netwerkorganisatie volgens het zogenoemde
coördinatiemodel in 2013 is daar concreet uitvoering aan gegeven.
Dit tweede maatregelenprogramma is een vervolgstap in de verdere ontwikkeling van de samenwerking, waarbij voor de eerste twee jaar de maatregelen concreet benoemd
zijn en voor de jaren daarna een doorkijk naar 2020 is geschetst.
In dit tweede maatregelenprogramma is de doelstelling ten aanzien van doelmatigheid verder geconcretiseerd.
Gemeenten en waterschap zijn er van overtuigd dat verdere samenwerking nodig en nuttig is. In onze visie is samenwerken de norm. We zijn er van doordrongen dat dit juist in
Flevoland, met een eenvoudige bestuurlijke indeling met slechts zes gemeenten, goed mogelijk moet zijn. “Als het ergens kan is het in Flevoland”. Deze regio loopt voorop qua
techniek (bijvoorbeeld veel verbeterd gescheiden stelsels en moderne zuiveringsinstallaties) en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Vandaar dat we willen investeren
op innovatie. Daarbij zijn de volgende speerpunten benoemd:
•
Maximaal terug winnen van energie;
•
Van afval naar grondstof;
•
Innovatie- / kennisplatform;
•
Riolering van de toekomst;
•
Slim specialiseren.
De intensivering van de samenwerking geven de gemeenten en het waterschap vorm in een netwerkorganisatie, met behoud van de huidige organisaties en verantwoordelijkheden. In dit maatregelenprogramma maken de partijen, zoals in ROAF 2012 is afgesproken, de doelen van het samenwerkingsverband voor de periode tot 2020
meer concreet en leggen ze een daarvoor benodigd maatregelenpakket vast.
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Doelen voor 2020
In de samenwerking in de afvalwaterketen streven de partijen de volgende strategische doelen na:
1. Doelmatigheid verhogen in het beheer van de afvalwaterketen.
Dit betekent dat in 2020 de exploitatiekosten en investeringen zijn geoptimaliseerd. Concreet betekent dit een structurele besparing van 12,5% van de raming voor het jaar
2020 (d.d. 2010) in 2020 (=7,1M€). De te maken kosten voor onderzoek, innovaties en investeringen om de doelstellingen te behalen worden gedekt door extra besparingen.
Daarmee streeft de regio naar een kostenontwikkeling van maximaal ± 9% over de gehele periode.
Voor de periode 2020-2030 streeft de regio naar een zelfde, en indien mogelijk een iets meer gematigde, kostenontwikkeling dan in de periode 2010-2020 (9% over de
gehele periode) bij gelijkblijvend prijspeil.
We bereiken deze doelmatigheidsdoelstelling onder meer door het verbeteren van de kwaliteit, innovaties en het verminderen van de kwetsbaarheid.
De partijen volgen de kostenontwikkeling in de afvalwaterketen en spiegelen die aan landelijke cijfers.
2. Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken.
Dit betekent dat er in 2020 per afzonderlijke zuiveringskring een goed functionerend en geoptimaliseerd afvalwatersysteem is. Toetsing van prestaties vindt
plaats aan de doelen en indicatoren zoals vastgelegd in de Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s), het Transport- en Zuiveringsplan en landelijke benchmarkresultaten.
Uiterlijk in 2016 (aansluitend op huidige plantermijnen) zijn de GRP’s en waterschapsplannen qua planning en inhoud op elkaar afgestemd en zijn op basis
daarvan bilaterale afspraken (maatregelen) tussen waterschap en gemeente bestuurlijk vastgelegd (bv in afvalwaterakkoorden). Op basis van deze plannen
worden de inhoudelijke doelstellingen voor 2020 zo nodig bijgesteld.
3. Verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.
Dit betekent dat er in 2020 geen knelpunten zijn in de personele capaciteit en vakkennis bij de uitvoering van de beheertaken. Er is een dusdanige personele
formatie in het netwerk (Flevoland) aanwezig om de taken goed uit te voeren en ook om tijdelijk wegvallen onderling op te vangen. Met andere woorden, er
is altijd achtervang en vervanging met voldoende kennis van het uitvoeringsprogramma, de inhoud en de specifieke lokale kenmerken.
Tevens is er aandacht voor het actueel houden van de in het samenwerkingsverband benodigde vakkennis om de beheertaken goed te kunnen uitvoeren.
Voor het borgen van de meest kwetsbare functies worden voor 2016 onderlinge afspraken vastgelegd. Voor het op peil houden van de benodigde vakkennis
is er in 2015 een kennisontwikkelingsprogramma en een opleidingsprogramma voor jong talent.
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4. Tot slot benoemen de partijen de doelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Concrete doelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn nog niet te noemen, wel gaan partijen in de komende periode aan de slag om deze te formuleren. Wij staan
voor een duurzame afvalwaterketen Flevoland en willen koploper blijven.
Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de verduurzaming en doelmatigheid van de afvalwaterketen. Om de doelen te kunnen benoemen en bereiken wordt gestart met
het opstellen van een “Visie voor Flevoland” en een regionaal duurzaamheids en innovatieprogramma met een substantiële omvang. Accenten voor de komende jaren zijn de
terugwinning van grondstoffen, energie en warmte en het verkennen van decentrale sanitatieoplossingen. Het visiedocument “Routekaart afvalwaterketen tot 2030” is hierbij
een belangrijke inspiratiebron. De nu al aanwezige kansen worden opgepakt en onderzocht.
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De bovengenoemde strategische doelen geven de richting aan en dienen de komende periode nader te worden gespecificeerd. De partijen gaan gezamenlijk
aan de slag om per doel aan te gegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Daarbij wordt tevens het toetsingskader geformuleerd. De indicatoren
van het toetsingskader zijn voor alle partijen gelijk. De nadere invulling van de waarde van de indicator kan per organisatie of zuiveringskring verschillen.
Daarmee wordt het mogelijk dat elke partij of cluster van partijen zijn eigen ambitie kan formuleren en behaalde prestaties kan meten. Dit wordt verankerd in de Gemeentelijke
Rioleringsplannen en in het Zuivering- en transportplan. Tevens wordt onderzocht hoe bij initiatieven de regio kan bijspringen om risico´s innovatieve projecten af te dekken.
Voorkomen moet worden dat innovaties geen doorgang vinden vanwege de financiele risico´s.
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Maatregelenprogramma
Voor de komende twee jaar is een aantal gezamenlijke maatregelen (activiteiten/ projecten) gepland om aan de realisatie van de doelen te werken. De samenwerkende partijen
participeren in wisselende samenstelling aan de maatregelen. Dit maatregelenoverzicht is geen statisch overzicht van activiteiten en zeker geen doel op zich. Als er al werkende
weg nieuwe initiatieven of kansen ontstaan zullen deze aan de planning worden toegevoegd.

				 		
2014
Beleid, Planvorming en
investeringsplanning

Monitoring

Duurzaamheid en innovatie

Netwerkontwikkeling

• afstemming Plancycli en voorbereiden opstellen
vGRP/WBP/T&Z plan
• opstellen vGRP’s/T&Z plan
• Jaarlijkse afstemming investering
• Actualisatie maatregelenpakket (incl doelen )
• Databeschikbaarheid vergroten
• Vanuit de informatiebehoefte, verbeteringen in
meetplannen en genereren van informatie
• Verkleinen gat tussen meten monitoren en weten       
(modellen).
• Uitvoeren Riothermie Urk
• Opstellen Innovatie agenda , invulling geven
aan de vervangings-en duurzaamheidopgave:
slimme keuzes moeten worden gemaakt, nieuwe
technieken moeten worden aangewend
• Uitvoering innovatieagenda
• Verkenning risicobenadering
• Onderzoek vervangingsopgave
• Inventarisatie aanwezige en benodigde kennis en
ervaring
• Aandachtsvelden “Slim specialiseren” definiëren
en vervangingsafspraken maken
• Kennis ontwikkelingsprogramma opstellen
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Kosten en tijdbesteding
2014

2015

Tijd
Uren
Beleid, Planvorming en investeringsplanning
Monitoring
Duurzaamheid en innovatie
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Netwerk- en kennisontwikkeling

Geld
K€

Tijd
Uren

Geld
K€

600

25

400

15

1050

10

1050

20

-

-

450

Nader te
bepalen**

250*

10

250*

10

Totaal
* excl netwerkdagen
** De Stuurgroep heeft de intentie uitgesproken om de komende jaren een duurzaamheids- en innovatieprogramma te maken met een nog nader te bepalen omvang
   (de gedachten gaan uit van een ordergrootte van  maximaal  € 500.000/jaar), in te verdienen via extra besparingen tot 2020, zie doel 2.1.

Het aantal geraamde uren voor uitvoering van de maatregelen zal voor het grootste deel geen extra tijdbesteding voor de deelnemende organisaties inhouden.
De genoemde tijdbesteding is vaak een onderdeel van reguliere werkzaamheden en reeds ingeplande tijdbesteding van de deelnemende organisaties.
Bovendien maakt het uitvoeren van de projecten in het samenwerkingsverband dat per saldo minder tijd aan de projecten besteed hoeft te worden (winst
van de samenwerking).
Verdeling van kosten
De kosten van de gezamenlijke maatregelen (en waar alle partijen in participeren) worden gedekt uit het gezamenlijke budget van de samenwerkende partijen, zoals in de
Regionale Bestuursovereenkomst Afvalwater Flevoland (ROAF 2012) is afgesproken.
Voor de kosten van de overige maatregelen maken de deelnemende partijen afspraken die ze vastleggen in een projectplan.
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Organisatie en werkwijze
De gemeenten en het waterschap willen de huidige samenwerking intensiveren. Dat willen ze bereiken door inhoud te gaan geven aan een zogenoemde netwerkorganisatie.
Daarin wordt gebruik gemaakt van de huidige organisaties en blijft de huidige verantwoordelijkheidsverdeling bestaan. Om met succes de samenwerking te intensiveren is het
wel van belang deze netwerkorganisatie zodanig in te richten dat er meer en makkelijker structurele afspraken gemaakt kunnen worden en de continuïteit te borgen.
Een belangrijk onderdeel daarvan is dit maatregelenprogramma. De maatregelen zijn onderverdeeld in soorten maatregelen die aansluiten bij de expertise
van de medewerkers die er mee aan de slag gaan.
De gemeenten en het waterschap gaan de netwerkorganisatie inrichten volgens een zogenoemd coördinatiemodel. In dit model stelt de stuurgroep, net zoals in de voorgaande
periode, de ambitie en de kaders vast. De adviesgroep initieert en volgt de voortgang en resultaten en stelt meerjarenplanningen op. Deze planning wordt na instemming van de
managers voorgelegd aan de stuurgroep. De managers stellen daarop de benodigde mankracht ter beschikking en dragen zorg voor de inbedding van het maatregelenpakket
in het werkpakket van hun eigen organisatie. Zo nodig sturen ze, op advies van de adviesgroep, bij. De leden van de adviesgroep zijn ieder verantwoordelijk voor het volgen van
de voortgang van een onderdeel van het maatregelenpakket (themagroep) en doen zo nodig voorstellen voor bijsturing. De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door
diverse themagroepen (daarin zitten ook de div. projectleiders).
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Verslaglegging en monitoren voortgang
In het kader van het meerjarenprogramma is het gewenst de stuurgroep, adviesgroep en de managers op gezette tijden te informeren over het verloop en
de resultaten van de projecten. De stuurgroep en managers krijgen hierdoor inzicht in de voortgang en worden uitgenodigd meer betrokken te raken bij het
realiseren van de eerder gezamenlijk overeengekomen doelstellingen.
Rapportage aan de Stuurgroep
Eéns per jaar krijgt de stuurgroep een rapportage over de stand van zaken, de lopende projecten, en de afgeronde projecten met de daarbij behaalde resultaten (bijdrage aan
doelrealisatie). Dit kan worden weergegeven in de vorm van een eenvoudig “dashboard”.
De rapportage naar de stuurgroep zal zich eerst beperken tot een inzicht in de planningen.
De adviesgroep kan daarnaast ook de stuurgroep informeren (door middel van een rapportage) over het bereikte resultaat van een individuele afgeronde
maatregel . In de rapportage doet de adviesgroep dan ook verslag in hoeverre het bij de start van de maatregel beoogde doel is bereikt.
De resultaten en ervaringen van succesvolle maatregelen en producten zijn bij uitstek geschikt om via de reguliere voortgangsrapportages van de Unie van
Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te delen met collega gemeenten en waterschappen. Tot slot moet de adviesgroep
zeker ook niet schromen de te behalen successen landelijk kenbaar maken door hierin ook informatie te verschaffen naar de landelijke vakbladen.
De actuele stand van zaken kan, naast bijstelling van eerder ingeschatte percentages, ook worden weergegeven door de doelstellingen weer te geven in
peilniveau. In één oogopslag kan worden geconstateerd of de voortgang in het bereiken van de geformuleerde doelen, zoals opgenomen in het maatregelenprogramma,
volgens planning verloopt.
Korte verslaglegging voortgang maatregelen naar de Adviesgroep en managers
Twee keer per jaar koppelen de projectleiders kort de stand van zaken met betrekking tot de projecten terug aan de totale adviesgroep. Afhankelijk van nut
en noodzaak bespreekt de coördinator een of twee keer per jaar de voortgang van de projecten met de betrokken managers.
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