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1.

De Gemeente Almere, zetelende te Almere, krachtens mandaat van de
burgemeester vertegenwoordigd door de heer E.W. Anker, wethouder, zulks ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

2.

de Gemeente Dronten, zetelende te Dronten, krachtens mandaat van de burgemeester
vertegenwoordigd door heer T. van Amerongen, wethouder, zulks ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2012;

3.

de Gemeente Noordoostpolder, zetelende te Emmeloord, krachtens mandaat van de
burgemeester vertegenwoordigd door de heer A. Poppe, wethouder, zulks ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2012;

4.

de Gemeente Lelystad, zetelende te Lelystad, krachtens mandaat van de burgemeester
vertegenwoordigd door de heer W. Jansen, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012;

5.

de Gemeente Urk, zetelende te Urk, krachtens mandaat van de burgemeester
vertegenwoordigd door de heer G. Post, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit van
het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2012;

6.

de Gemeente Zeewolde, zetelende te Zeewolde, krachtens mandaat van de burgemeester
vertegenwoordigd door de heer H. de Vries, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;
verder te noemen "de gemeenten" en

7.

Waterschap Zuiderzeeland, zetelende te Lelystad, krachtens mandaat van de dijkgraaf
vertegenwoordigd door mevrouw A.J.M. Schelwald-van der Kley, heemraad, zulks ter
uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van 12 juli 2012;
verder genoemd "Waterschap";
tezamen verder partijen genoemd;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
Bestuursakkoord water (nationaal)
Op nationaal niveau is op 23 mei 2011 het Bestuursakkoord Water ondertekend door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), IPO, Vewin en het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu. In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het
vergroten van de doelmatigheid in de waterketen. Onderdeel van deze afspraken is de aanpak van
de afvalwaterketen, zoals die in april 2010 door VNG en UvW is vastgesteld.
Het doel van de afspraken in het bestuursakkoord water kent drie elementen:
-

het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;

-

het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;

-

het verminderen van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.
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De afspraken in het bestuursakkoord vormen het rniddel om de beoogde doelen te
realiseren en zijn gericht op:

Atvalwaterketen FIevoland

intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschappen op het gebied van beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering en de
uitvoering van operationele taken;
-

kennisontwikkeling (kosteneffectiviteit investeringen), innovatie en kennisdoorwerking;

-

cultuuromslag: van inspanning (normgericht) naar resultaat (effectgericht);
het benutten van kennis en ervaring van drinkwaterbedrijven.

In het bestuursakkoord zijn mijlpalen benoemd:
-

op 31 december 2011 zijn per (set van) zuiveringskring(en) of andere werkeenheden bindende
afspraken gemaakt over de juridische vormgeving van de samenwerking in de afvalwaterketen
tussen gemeenten onderling en met het waterschap;
op 31 december 2012 wordt in meer dan 75% van de zuiveringskringen effectief en doelmatig
samengewerkt.

In het bestuursakkoord is nadrukkelijk gemarkeerd dat de uitdaging ligt bij gemeenten,
waterschappen en waterleidingbedrijven om de gemaakte afspraken regionaal uit te werken en
vorm te geven. De voortgang en het resultaat van de uitwerking zal worden getoetst op basis van
de volgende criteria:
-

zijn er regionale doelen op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid?
is er een maatregelenprogramma om deze doelen te realiseren?
is het maatregelenprogramma in uitwerking?

Vooruitlopend op ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2007) en het
Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) hebben genoemde partijen in de afvalwaterketen in
Flevoland de afgelopen jaren al intensief samengewerkt op basis van de Regionale
bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland 2008 (ROAF-2008). Dit heeft onder meer
geresulteerd in aanzienlijke kostenbesparingen (oplopend tot miljoenen euro's) die voortvloeiden
uit gezamenlijk door gemeenten en waterschap uitgevoerde studies naar de optimalisatie van het
afvalwatersysteem (OAS).
De partijen willen deze samenwerking voortzetten en mede baseren op het Nationaal
Bestuursakkoord Water.
Regionale bestuursovereenkomst
De voorliggende regionale bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland geeft een nadere
invulling en regionale uitwerking van het nationale bestuursakkoord water en zet een 'plus' op de
bestaande overeenkomst, de ROAF-2008. De bestuursovereenkomst is gericht op de uitvoering van
de beheertaken van de afvalwaterketen en daarmee de werkprocessen die samenhangen met het
inzamelen en afvoeren van gebruikt drinkwater en overtollig regenwater en grondwater door de
gemeenten en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door het waterschap. Het
bestuursakkoord is gebaseerd op het regionale Feitenonderzoek en de verkenning Quick Wins',
waarin de mogelijkheden voor samenwerking in de afvalwaterketen zijn beschreven.
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De gemeente Noordoostpolder is geen deelnemer geweest aan het regionale Feitenonderzoek en
de verkenning Quick Wins.
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1. Doelstel I ingen
Partijen beogen met deze bestuursovereenkomst de landelijke algemeen geformuleerde
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doelstelling te vertalen naar regionale doelen, waarbij ten voile recht wordt gedaan aan
specifieke omstandigheden.
Het gaat dan om:
-

de doelmatigheid te verhogen;

-

de kwaliteit van het beheer te verbeteren;

-

de kwetsbaarheid te verminderen.

Bovenstaande doelstellingen worden gerealiseerd door kennis en capaciteit tussen gemeenten
onderling en/of samen met het waterschap slim te bundelen.

2. Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor de samenwerking:
-

een duurzame afvalwaterketen, gericht op het beschermen van de volksgezondheid en het
voorkomen van schade door water-op-straat situaties 2 ;
vanuit dit vertrekpunt bewerkstelligen gemeenten en waterschap de doelmatigheid en
transparantie in de afvalwaterketen. Onder doelmatigheid wordt verstaan het uitvoeren van
de beheertaken in afvalwaterketen tegen een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding voor burgers en bedrijven (maatschappelijke kosten). Onder transparantie
wordt verstaan het geven van helder inzicht aan burgers en bedrijven over de kosten en
prestaties;
de huidige verantwoordelijkheidsverdeling in de waterketen blijft in principe ongewijzigd.
Ook de goede afstemming tussen rioleringsbeheer en het beheer van de openbare ruimte
blijft gehandhaafd omdat daarmee op kosten kan worden bespaard en overlast voor
burgers en bedrijven wordt beperkt.

3. Wat gaan we doen om de doelstellingen te realiseren
Partijen spreken onderstaande acties af om aan de doelstellingen te realiseren:
Doorwerking (nationaal) bestuursakkoord
Partijen geven invulling aan het (nationaal) bestuursakkoord water en werken in 2012
concrete regionale doelen uit en een maatregelenprogramma om deze doelen te
realiseren. Het maatregelenprogramma richt zich in algemene zin op:

-

-

beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering;

-

uitvoering van operationele taken.

Onderdeel van het maatregelenprogramma vormen de resultaten van de verkenning
naar verdergaande samenwerking (de zogenaamde Quick Wins) op het gebied van
monitoring, rioolbeheer, gemalenbeheer en planvorming (minimale variant).

2

Voor zover er een relatie is met de afvalwaterketen (afvoer hemelwater)
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-

Deze onderdelen worden verankerd in overeenkomsten tussen de partners,
gericht op technische, praktische en organisatorische aspecten.

Afralwaterketen Flevoland

De partijen zorgen voor voldoende en tijdige inbreng van relevante
informatie ten behoeve van het uitwerkingsproces en capaciteit ten behoeve
van de adviesgroep, stuurgroep en eventuele relevante werkgroepen. Ook werken
partijen in 2013 mee aan de landelijke benchmark voor de afvalwaterketen informatie
(de benchmark rioleringszorg en de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer).
Gewenste doorontwikkeling

Als middel om tot gezamenlijke beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering te komen,
wordt zoveel mogelijk ingezet op goed op elkaar afgestemde of gezamenlijke planvorming.
Hierbij behoudt elke partij een eigen beheerplan (respectievelijk vGRP en zuiveringsplan), ten
behoeve van vaststelling in gemeenteraad c.q. algemeen bestuur, maar worden onderdelen
van deze beheerplannen gezamenlijk uitgewerkt en ingevuld. Hierbij wordt optimaal gebruik
gemaakt van elkaars kennis en kunde. De vorm en het product, waarin deze gezamenlijk
planvorming plaats vindt, kan op verschillende manieren: afvalwaterakkoord, afvalwaterplan,
bouwsteen beheerplan e.d.
Teneinde een toekomstbestendige afvalwaterketen te borgen, zetten partijen de komende
jaren in op innovatie en duurzaamheid. Innovaties zijn belangrijk om te komen tot de beoogde
doelmatigheidswinst. Nadere invulling van de gezamenlijke planvorming en het thema
innovatie en duurzaamheid vindt plaats in het maatregelenprogramma.
-

Planperioden van de beheerplannen van gemeenten (vGRP) en het waterschap
(zuiveringsplan) worden gelijk geschakeld. Dat betekent dat uiterlijk in 2016 de
verschillende plannen zijn geactualiseerd en onderling afgestemd.

-

Jaarlijks wordt in december de balans van voortgang en resultaat (doelrealisatie) van
de afspraken opgemaakt en vindt zonodig bijsturing plaats door de stuurgroep.

4. Financidn

De (gezamenlijke) kosten voor de uitvoering van de regionale bestuursovereenkomst
worden gedekt op basis van een eenheidsprijs per aansluiting (van burger en bedrijf);
-

de eenheidsprijs wordt jaarlijks door de stuurgroep vastgesteld, onder voorbehoud van
vaststelling in de afzonderlijke besturen;

-

de basis voor de eenheidsprijs wordt gevormd door het bestedingenniveau in het

-

voor 2012 wordt de eenheidsprijs vastgesteld op € 0,20 per aansluiting / opgelegde

afgelopen jaar en plannen voor te ondernemen activiteiten;
aanslag.

5. Afstemming, binding, inwerkingtreding, naam

De stuurgroep Waterketen/Watersystemen zal tenminste tweemaal per jaar bijeenkomen om
de voortgang en evaluatie van de uitvoering van het regionaal bestuursakkoord te bespreken.
-

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en
heeft een looptijd van vier jaar.
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Elk van de partijen heeft het recht de bestuursovereenkomst op te zeggen met
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een opzegtermijn van vier weken.
De partijen spreken de intentie uit de overeenkomst na deze vier jaar te
verlengen.
- De overeenkomst wordt na vier jaar indien nodig geactualiseerd.

De regionale bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland kan worden aangehaald als
ROAF-2012.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Urk op 7 november 2012

Gemeente Almere

Gempe te Noordoostpolder

Waterschap Zuiderzeeland
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