Gemeenten en waterschap in
Brabant krijgen grip op water
De gemeente Boxmeer stelde vorig jaar samen met Waterschap Aa en Maas een
projectenboek op. Doel op voorhand was de rol van water binnen de gemeente
verder te versterken. Het document biedt daartoe de mogelijkheid om intern
en extern overzicht te creëren en behouden. Het resultaat behelsde echter veel
meer dan alleen een document: gemeente en waterschap hebben de
samenwerking gestroomlijnd. De gemeente Cuijk werd er zo enthousiast van
dat ze eind vorig jaar een vergelijkbaar traject inzette. De gemeente Sint
Anthonis is onlangs ook gestart: wie volgt?

G

emeenten en waterschappen in
Nederland werken samen aan
diverse watergerelateerde thema’s.
De komende jaren komt op dit gebied veel op
gemeenten en waterschap af: het klimaat
verandert, er is meer fysieke ruimte nodig
voor water en de maatregelen uit de
Kaderrichtlijn Water moeten op korte termijn
worden geïmplementeerd. Daarnaast hebben
gemeenten en waterschappen in
toenemende mate te maken met een gebrek
aan vakkundig personeel. In de afvalwaterketen moet de komende jaren worden
besloten over onder andere vervanging van
de riolering. Tegelijk zullen de kosten van het
beheer van de afvalwaterketen in 2020 circa
600 miljoen euro hoger liggen dan in 2010.
In mei 2011 ondertekenden VNG, Unie van
Waterschappen, Rijk, IPO en Vewin het
Bestuursakkoord Water. Hierin zijn afspraken
over intensieve samenwerking in de
watersector opgenomen. Door slim samen te
werken kan structureel en substantieel
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bezuinigd worden (tot 550 miljoen euro per
jaar in 2020). Ook verhoogt samenwerking de
kwaliteit en vermindert de kwetsbaarheid.
Het samenwerken tussen overheden op het
gebied van water is ook in NoordoostBrabant niet nieuw. De regio kent al een
aantal intensieve samenwerkingstrajecten,
waaronder het Land van Cuijk (samenwerkende gemeenten) en sinds 2006 het
Gebiedsproces Water (gemeenten, provincie
en Waterschap Aa en Maas).
De gemeente Boxmeer en Waterschap Aa en
Maas herkenden de ontwikkelingen en
wilden samen actief aan de slag. In het kader
daarvan hebben zij de afgelopen twee jaar
intensief samengewerkt aan ‘Doelmatig
waterbeheer door samenwerking: WaterplanProjectenboek Boxmeer 2011-2013’. Naast de
landelijke ontwikkelingen was de wens
hiertoe ingegeven door de onderling niet
optimaal verlopende samenwerking:
vergunningprocedures liepen (te) lang en
binnen waterschap en gemeente was een

gebrek aan afstemming over de contacten
met de ander.
De gemeente Boxmeer wilde ‘water’ meer
integreren in de gemeentelijke organisatie
en de samenwerking met het waterschap
versterken. Het waterplan (2008) van
Boxmeer en de andere gemeenten in het
Land van Cuijk sprak dan ook al over een
nauwere en gerichtere samenwerking tussen
de waterpartijen. Het traject ‘Doelmatig
waterbeheer door samenwerking’ is een
vervolg op dat waterplan. Het Projectenboek
was een aanvulling op het waterplan ten
behoeve van de uitvoering. Het document
biedt de mogelijkheid om intern en extern
overzicht over de projecten te creëren en
behouden. Na een streng selectieproces zijn
tien projecten in het document nader
uitgewerkt in termen van doelstellingen,
budget, planning en taakverdeling tussen en
binnen gemeente en waterschap.
De beschreven projecten betroffen onder
andere grotere projecten die gemeente en

*thema
waterschap samen uitvoeren (bijvoorbeeld
optimalisatie van de afvalwaterketen),
beheervraagstukken (met name het beheer
van de ecologische verbindingszones),
afstemmingsvraagstukken (de stedelijke en
regionale wateropgave), het versterken van
de (gemeentelijke) relatie tussen ruimtelijke
ordening en water, communicatie en educatie
én het gebruik maken van recreatieve
mogelijkheden in waterprojecten.
Door gezamenlijk in gesprek te gaan over de
projecten kwam veel informatie naar boven
en ontstond meer duidelijkheid en overzicht
over alle watergerelateerde activiteiten. De
vragen in de voorbereidende interviews
dwongen de gemeente en het waterschap
ook om keuzes te maken en na te denken
over prioritering. Gemeente en waterschap
kregen meer ‘grip op water’, wat hielp om
hun rol steviger in te vullen, de voortgang te
bewaken en bestuurlijke overleggen op het
juiste abstractieniveau voor te bereiden en te
voeren. Doordat de betrokkenen zelf meer
overzicht kregen, werd het ook makkelijker
om ‘water’ binnen de eigen organisatie zowel
op management- als op uitvoerend niveau
onder de aandacht te houden.
Waterschap en gemeente worden nu
ondersteund in het ‘grip houden op water’

achtergrond

Terugkijkend naar de doelen van het Bestuursakkoord Water heeft het proces bijgedragen aan
kostenbesparing, het verkleinen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de waterkwaliteit.
De efficiëntie is namelijk vergroot door een heldere overlegstructuur tussen gemeente en
waterschap. Zaken worden ook niet meer dubbel gedaan. Bovendien is het afstemmen van
investeringen in de afvalwaterketen eenvoudiger geworden.
Het projectenboek waarborgt de continuïteit van de activiteiten. Het vertrouwen dat zaken door
een ander goed worden opgepakt, is sterk gegroeid.
En doordat gemeente en waterschap meer overzicht hebben gekregen over hun eigen en elkaars
activiteiten, vallen geen activiteiten meer ‘tussen wal en schip’.

door een vaste (ambtelijke en bestuurlijke)
overlegstructuur. De gemeentelijke
water-coördinator en de medewerker
waterbeheer bij het waterschap staan hierin
centraal en hebben een spilfunctie waar het
gaat om samenwerking tussen beide
organisaties.

De gemeenten Boxmeer en Cuijk en
Waterschap Aa en Maas roepen andere
gemeenten op ook aan de slag te gaan en
‘grip op water’ te krijgen, als middel om vorm
te geven aan de landelijke afspraken maar
vooral vanwege de grote meerwaarde voor
de eigen organisatie.

Het traject hielp om een beter beeld te
krijgen van de eigen rol van gemeente en
waterschap en die van de andere partij. In
een serie gesprekken is meer bewustzijn
ontstaan en zijn afspraken gemaakt over de
reeds lopende gezamenlijke projecten en
de wensen voor de toekomst. Mede
hierdoor is de onderlinge afstemming
verbeterd en is een professionaliseringsslag
gemaakt.

Nicolette Peters (gemeente Boxmeer)
Marcel Cox (Waterschap Aa en Maas)
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Kunststof (PE) compacte watermeterput
100% vorstvrij en waterdicht
Ideaal voor tappunten, woonboten, parken, bijzondere aansluitingen etc.
Voor watermeters QN 1,5/ 2,5 / 3,5 / 6
Binnenwerk uitneembaar door flexibele siliconenslangen
Afsluitbaar gietijzeren deksel, verkeersklasse A
Optioneel gietijzeren putrand, verkeersklasse B
Meer dan 100.000 stuks in EU geplaatst

Uw proces verdient…
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