
 

 

 

 

 
 
Waterschappen en gemeenten slaan handen ineen: 
Intensieve samenwerking reduceert kosten en bestuurlijke drukte  
 
Gemeenten en waterschappen ontwikkelen een gezamenlijke aanpak voor de afvalwa-
terketen die leidt tot concrete kostenbesparingen en minder bestuurlijke drukte. De 
aanpak wordt uitgewerkt ten behoeve van de Kabinetsformatie en het daarna te sluiten 
bestuursakkoord. Basis hiervoor is het onderzoek dat recentelijk door provincies, ge-
meenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven onder begeleiding van het ministerie 
van VROM is verricht. De resultaten van dit feitenonderzoek tonen aan dat gemeenten 
en waterschappen in 2020 € 380 miljoen kunnen besparen wanneer zij intensiever sa-
menwerken en hun investeringen beter op elkaar afstemmen. Het gaat om besparin-
gen op het terrein van rioleringen (€ 140 miljoen) en afvalwaterzuivering (€ 100 mil-
joen). Daarnaast kan door het gezamenlijk uitvoeren van taken € 140 miljoen worden 
bespaard.  
 
De burger betaalt belasting aan gemeenten en waterschappen met als doel beheer en 
onderhoud van het riool en zuiveringsinstallaties. Het is daarom volgens de VNG en de 
UvW vanzelfsprekend dat de besparingen bij de eigen organisaties blijven, zodat zij op 
termijn de lastenverlichting richting inwoners kunnen doorberekenen.  
 
De basis voor de gezamenlijke aanpak is de sterke verbondenheid van riolering, open-
bare ruimte, oppervlaktewater(kwaliteits)beheer en afvalwaterzuivering. Door intensie-
ve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het water-
schap kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd. 
De gezamenlijke aanpak omvat: 
1) een beperkt aantal kleinere aanpassingen van wetgeving 
2) de gezamenlijke integrale investeringsprogrammering op het schaalniveau van zui-

veringskringen 
3) het opschalen van operationele taken in het rioleringsbeheer naar het schaalniveau 

van een waterschap. 
Voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse gemeenten: ”Ge-
meenten en waterschappen kunnen door het bundelen van kennis en capaciteit con-
crete kostenbesparingen realiseren. Het zal gaan om maatwerk, waarbij we op lokaal 
niveau invulling gaan geven aan de samenwerking. Gemeenten en waterschappen 
staan dicht bij de burger. Wij zijn er voorstander van dat de te realiseren bezuinigingen 
aan onze burgers worden teruggeven.”. 
 
VNG en UvW werken aan een aanpak die voorziet in een implementatie op korte ter-
mijn. Ter stimulering van de implementatie en ten behoeve van de borging van de te 
bereiken doelmatigheid en professionaliteit in het afvalwaterbeheer wordt voorgesteld 
wetgeving voor te bereiden die, mocht de implementatie onvoldoende voortgang en 
resultaat hebben, van kracht zou kunnen worden. Worden de resultaten wel tijdig be-
reikt, dan kan inwerkingtreding van die wetgeving achterwege blijven. Een korte termijn 
van slechts enkele jaren is hierbij uitgangpunt. VNG en UvW stellen voor deze wetge-
ving gezamenlijk met het Rijk te ontwikkelen. 
 
VNG en UvW menen t.a.v. het terugdringen van de bestuurlijke drukte dat het rijk in het 
waterbeheer tot taak heeft zowel het landelijk beleid en de normen vast te stellen, als 
de daarbij behorende toetsende taken. Waterschappen en gemeenten geven vorm en 
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invulling aan watersysteembeheer en de waterketen, waarbij in het laatste geval sa-
menwerking met de waterleidingbedrijven gezocht wordt. Provincies oefenen daarbij 
het algemene bestuurlijke en financiële toezicht uit. 
 
Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen: “Het is een win-win situatie. 
Kostenbesparingen en reductie van bestuurlijke drukte gaan hand in hand. Ik ben er 
trots op dat wij dit concrete plan in korte tijd hebben kunnen opstellen en zie er naar uit 
om aan de slag te gaan met de concretisering”. 
 
VNG en Unie stellen daarbij voor de bestuurlijke structuur van het waterschap te ver-
eenvoudigen. Zij zullen de wijze van verkiezen van het waterschapsbestuur op basis 
van de Kieswet nader uitwerken waarbij binding met de gemeenten uitgangspunt is. 
 
De voorzitters van beide koepels, Annemarie Jorritsma (VNG) en Peter Glas (UvW) 
zullen de gezamenlijke aanpak voorstellen aan de besturen die op 8 april a.s. spreken 
over de verdere uitwerking en implementatie van deze samenwerking. 


