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Onderwerp

Convenant Waterpanel Noord "Samenwerken in de waterketen"

Voorstel

1. Te besluiten tot het aangaan en ondertekenen van het Convenant Waterpanel Noord
"Samenwerken in de waterketen" d.d. 10 maart 2016

2. Te besluiten tot verlenen van mandaat aan wethouder H.A. Litjens tot ondertekening
van het convenant (bijlage 4)

3. Te besluiten tot het verlenen van mandaat voor de uitvoering van het convenant
Waterpanel Noord "Samenwerken in de waterketen" conform het bijgevoegd concept
mandaatbesluit (bijlage 5).

Inleiding

In 2011 besloot uw college - in het kader van het Landelijke Bestuursakkoord Water - tot
het aangaan van het convenant "Samenwerken in de afualwaterketen Noord Limburg".
Alle gemeenten vanaf Roermond tot en met Mook en Middelaar, het waterschap Peel en
Maas en Waterschapsbedrijf Limburg ondertekenden het convenant op 14 november 2011.
Het waterschap Roer en Overmaas en de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen traden
toe op 29 november 2012 door ondertekening van Supplement 1 Convenant
"Samenwerken in de afvalwaterketen Noord Limburg".
Het huidige convenant inclusief supplement 1 is in 2015 geëvalueerd. De belangrijkste
uitgangspunten van toen zijn nog steeds actueel. Vanwege een aantal ontwikkelingen is
actualisatie wenselijk. Het voorstel is dat uw college besluit tot het aangaan van het
Convenant Waterpanel Noord 2016-2020. Dit door middel van mandaatverstrekking aan
wethouder Litjens tot ondertekening van het convenant op 10 maart 2016 en mandatering
bij het uitvoeren van samenwerkingsinitiatieven.
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Het doel is door middel van samenwerking tussen de 19 ondertekenaars voor de totaliteit
en voor de deelnemers te komen tot een zo groot mogelijke doelmatigheid op de drie K's:
Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. Die zijn als volgt uitgewerkt:
a. Kosten: convenant-partners streven naar een gezamenlijke

maatschappelijkebesparing van tenminste 12,6 o/o voor de kosten van riolering en
zuivering in 2020 t.o.v. referentiejaar 2010, exclusief infl atiecorrectie. Dit betreft o.a.
projectkosten, investeringen en exploitatiekosten. Binnen het BAW zijn voor de
drinkwatersector aparte besparingsdoelen gesteld (aanvullend t.o.v. bovengenoemde
afspraken voor de afvalwaterketen). Deze opgave is voor Waterleidingmaatschappij
Limburg € 4,7 miljoen in 2020 t.o.v. referentiejaar 2010. Dit is circa 5olo

kostenbesparing.
b. Kwaliteit: de samenwerking draagt bij aan een doelmatig waterketenbeheer,

aantrekkelijke leefomgeving en een gezond watersysteem.
c. Kwetsbaarheid.' convenant-partners delen kennis en kunde (inclusief innovaties)en

zoeken naar samenwerkingskansen om nieuwe ontwikkelingen als afname vakmensen,
regelgeving en bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden.

Argumenten

Dit zijn de belangrijkste punten bij de actualisatie van het convenant.

1. Verankering van de visie ""Waardevol groeien: De Limburgse visie op samenwerken in

de waterketen".
De visie "Waardevol groeien: De Limburgse visie op samenwerken in de waterketen"
(bijlage 2) is op 19 november 2015 ondertekend door alle 19 partners die op 10

maart a.s. ook het Convenant Waterpanel Noord gaan tekenen.

2. Oprichting gezamenlijk administratiekantoor ter vermindering administratieve
lastendruk.
Ter vermindering van de administratieve lastendruk komt er een gezamenlijk

programmabudget voor Waterpanel Noord dat wordt beheerd door een gezamenlijk

administratiekantoor ondergebracht bij de Gemeente Venlo.

3. Onderlinge mandatering voor het uitvoeren van samenwerkingsinitiatieven.
In het oude convenant is de onderlinge mandatering tussen de waterketenpartners
voor de opdrachtverlening, uitvoering en afrekening van projecten niet goed geregeld,

Dit leidde in de praktijk vaak tot knelpunten bij enkele partners en tot vertraging van

projecten. Het voorliggend convenant regelt de mandatering voor gezamenlijke

projecten op een juiste manier. Ieder jaar stelt het Waterpanel een

uitvoeringsprogramma op met gezamenlijke projecten. Om deze projecten voor te
bereiden en uit te voeren in de ruimste zin des woords, mandateren alle

convenantpartners elkaar jaarlijks over en weer door een door ieder der partijen te
nemen mandaatbesluit voor het uitvoeren van samenwerkingsinitiatieven zoals

opgenomen in vastgestelde uitvoeringsprogramma's Waterpanel Noord.

Beslispunt 3 van dit collegevoorstel betreft de mandatering van de convenantpartners
van de door Waterpanel Noord vastgestelde uitvoeringsprogramma's. Als bijlage 3 is

als voorbeeld de jaartranche 2016 bijgevoegd.
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4. Toetreding van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) tot Waterpanel Noord.
Het convenant uit 2011 heeft alleen betrekking op de afvalwaterketen. Inmiddels
heeft de samenwerking zich verbreed tot de hele waterketen en treedt het
d ri nkwaterprod uctiebed rijf WM L toe tot waterpa nel Noord.

5. Verhoging van de doelstelling m.b.t. maatschappelijke kostenbesparing van

Waterpanel Noord.

In overeenstemm¡ng met het Bestuursakkoord Water (BAW; bijlage 2) wordt de

doelstelling met betrekking de maatschappelijke kostenbesparing verhoogd van 10 o/o

naar ten minste L2,6 o/o.

De regio waarbinnen gemeente Weert valt, (regio Limburgse Peelen) voldoet al

hieraan. Door toetreding van WML is de besparingsopgave vanuit WML ook
toegevoegd ten opzichte van het oude convenant.

Overige punten van Waterpanel Noord.
Dit betreft drie punten die bij eerdere bestuurlijke Waterpanel Noord bijeenkomsten zijn
afgesproken:

toe te passen kostenverdeelsleutel binnen Waterpanel Noord (zie art. 3.21 van het
convenant).
vaststelling van projecten in een jaarlijks uitvoeringsprogramma (zie art.3.11van het
convenant).
gezamenlijke bekostiging van projectleiders, gezamenlijk administratie en de
ondersteuning van het aanjaagteam (zie art. 3.19 van het convenant).

Kanttekeningen

Door verankering van de Limburg brede visie is er een duidelijke gezamenlijke koers
uitgezet voor de onderlinge samenwerking. Het levert een belangrijke kans op voor
verbreding van de samenwerking binnen Limburg. Hierdoor verkleinen de risico's
aanzienlijk dat partijen door een andere koers uit elkaar groeien. in plaats van naar elkaar
toe.
Het waterketenbeheer vraagt steeds meer specialistische kennis. Door in een netwerk te
gaan samenwerken waarborgen we de beschikbaarheid van specialisten voor alle
waterketenpartners. Ook toekomstige opgaven zoals de gevolgen van de
klimaatveranderingen raken alle waterketenpartners en kunnen daarom het beste samen
worden opgepakt. Door samen te werken kan Weert de kwaliteit voor de burger
verbeteren en de kwetsbaarheid verminderen. Het niet meedoen aan de samenwerking
binnen de waterketen is daarom geen optie

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het convenant is op alle relevante aspecten getoetst door deskundigen van een aantal

waterketenpartners.
Het bestuurlijk overleg van Waterpanel Noord heeft ingestemd met het voorliggend
convenant.
Het bestuurlijk overleg van Waterpanel Noord heeft op 19 november 2015 ingestemd
met de start van het gezamenlijke administratiekantoor door de gemeente Venlo op 1-

1-20 16.
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De afzonderlijke besturen van alle convenant-partners stellen het convenant vast voor
10 maart 2016.

Tijdens het bestuurlijke overleg van Waterpanel Noord wordt het convenant op 10

maart 20 16 ondertekend.

Het convenant is juridisch getoetst door onze juridische adviseurs en verschillende
waterketenpartners en akkoord bevonden. Met voorliggend besluit en de ondertekening
van het convenant zijn ook de onderlinge bevoegdhedenopdrachten (volmacht en

mandaat) voor gezamenlijke projecten juridisch goed geregeld.

Uitvoering/evaluatie

Het convenant wordt concreet uitgevoerd via de door de partners op te stellen jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's (UVP); als voorbeeld is de tranche 2016 bijgevoegd (bijlage 3).

De financiële gevolgen van het convenant worden opgenomen in de jaarlijks vast te stellen
uitvoeringsprogramma's van Waterpanel Noord. Doorbelasting naar de verschillende
waterketenpartners vindt plaats in overeenstemm¡ng met de verdeelsleutel van het
convenant. De kosten voor 2016 passen binnen de budgetten van de exploitatiebegroting
Riolering 2016.
Het financiële aandeel van de gemeente Weert in de jaartranche 2016 bedraagt € 22.600,-
(zie bijlage 3) en zal verwerkt worden in de de 1e rapportage van de gemeentelijke
begroting 2016.

Comm u nicatie/ participatie

TILS-lijst

Overleg gevoerd met

Intern:

Ruud Jetten, Huub Driessens, Leon Heessen

Extern

Collega's Waterpanel Noord

Bijlagen

1. Convenant Waterpanel Noord "Samenwerkern in de keten" 2076-2020
2. Visie Waterpanels Limburg, 19 november 2015
3. Kopie Uitvoeringsprogramma Waterpanel Noord jaarschijf 2016
4. Volmacht ondertekening convenant
5. Mandaatbesluit Uitvoering Convenant Waterpanel Noord 20L6-2020
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VOLMACHT

Ondergetekende, A.A.M.M. Heijmans, handelde in zijn hoedanigheid van

burgemeester van de gemeente Weert (en krachtens artikel 171 van de
Gemeentewet bevoegd tot vertegenwoordiging van deze gemeente), verleent hierbij
voor de uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 8 maart 2016:

De heer H.A. Litjens, wethouder Openbaar Gebied van de gemeente Weert volmacht
voor het ondertekenen van het Convenant Waterpanel Noord "Samenwerken in de
waterketen".

Weert op I maart 2016,

r van



Mandaatbesluit convenant Waterpanel Noord "Samenwerken in de waterketen"

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert verleent

hierbij mandaat aan wethouder H.A. Litjens om:

deel te nemen aan het bestuurlijk waterpanel;
uitvoering te geven aan het convenant "Waterpanel Noord "Samenwerken

in de waterketen" d.d. 10 maart 2016:
in dat kaderde beslissingen te nemen die híj nodig en wenselijk acht;

daaronder valt tevens de bevoegdheid om mandaaVmachtiging/volmacht te
verlenen aan een van de andere deelnemers aan het convenant ten
behoeve van de uitvoering van een project (aanbesteding) een en ander
indien passend binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert verleent

hierbij mandaat en machtiging aan Waterpanel Noord voorde uitvoering van

de in de vastgestelde uitvoeringsprogramma's Waterpanel Noord genoemde
projecten. Het mandaat bevat tevens de bevoegdheid om namens de
gemeente een aan bested ingsproced ure te doo rlopen.

Aldus besloten te Weert op I maart 2016,

Burgemeester en wethouders
De secreta eester,

M.H.F. Knaapen



10 maart 2016

Convenant Waterpanel Noord 
Samenwerken in de waterketen
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Voorwoord

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Waterpanel Noord is een samenwerkingsverband, van 15 gemeenten in Noord en Midden-
Limburg, Limburgse waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij 
Limburg, voor realisatie van de wateropgaven in de waterketen.
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Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas 
vertegenwoordigd door bestuurslid mevrouw M. Nusteling, 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei 
vertegenwoordigd door voorzitter de heer G. Driessen, 

Het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg 
vertegenwoordigd door voorzitter de heer G. Driessen, 

NV Waterleiding Maatschappij Limburg
vertegenwoordigd door directeur mevrouw. H. Doedel

Hierna gezamenlijk genoemd ‘convenant-partners’

Convenant

De ondertekenenden:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beesel 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Smolenaars, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen 
vertegenwoordigd door wethouder de heer B. Buiting, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Welles, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Horst a/d Maas 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Driessen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leudal 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Verlinden,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maasgouw 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Lalieu, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Mook en Middelaar 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Baneke,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nederweert
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Mackus,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Peel en Maas 
vertegenwoordigd door wethouder de heer A. Janssen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond 
vertegenwoordigd door wethouder mevrouw R. Fick, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venlo 
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Brauer,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venray 
vertegenwoordigd door wethouder de heer I. Busser,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert 
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Litjens, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roerdalen 
vertegenwoordigd door wethouder de heer C. Wolfhagen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Wackers, 
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Overwegende als volgt:

•  Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet drie zorgplichten:
 •  zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet milieube-

heer).
 •  zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 

3.5 Waterwet)
 •  zorgplicht voor grondwatermaatregelen (onder voorwaarden) (art. 3.6 Waterwet). 

•  Gemeenten dragen zorg voor het transport van afvalwater tot aan de overnamepunten per 
woonkern (hoofdrioolgemalen) en het Waterschapsbedrijf Limburg van de overnamepunten 
tot de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

•  Het waterschap heeft op grond van artikel 3.4 van de Waterwet een zorgplicht voor de zui-
vering van stedelijk afvalwater.

•  Het waterschap heeft op grond van de Waterschapswet de zorg voor het kwaliteitsbeheer 
van het oppervlaktewater, alsmede de zorg voor het transporteren en het zuiveren van 
afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib. Dit omvat mede het bouwen en exploiteren 
van zuiveringstechnische werken zoals de waterschappen die activiteiten hebben onderge-
bracht bij het Waterschapsbedrijf Limburg.

•  Waterleiding Maatschappij Limburg heeft op grond van de Drinkwaterwet de zorg voor een 
voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen de pro-
vincie Limburg.

•  Convenant-partners zetten zich conform het Bestuursakkoord Water en de visie ‘Samen 
groeien: de Limburgse visie op samenwerken in de waterketen’ (d.d. 19-11-2015 ) geza-
menlijk in voor het realiseren van kostenreductie, kwaliteitsverbetering en vermindering van 
de kwetsbaarheid (3 k’s). De convenant-partners doen dit ieder vanuit de eigen verantwoor-
delijkheid.

•  Convenant-partners vinden het instellen van een gezamenlijk programmabudget doelmatig. 
Ook past dit bij de fase waarin de samenwerking zich bevindt en draagt dit bij aan de doel-
stellingen zoals opgenomen in dit convenant. 

6
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Artikel 2. Doelstellingen
2.1  Doelstelling convenant:
  Het maken van afspraken tussen de convenant-partners over hetgeen de convenant-

partners willen bereiken met de samenwerking in de waterketen en hoe zij de onder 
2.2. opgenomen doelstellingen gaan realiseren. 

2.2 Doelstellingen Waterpanel Noord 
 a.  Kosten: convenant-partners streven naar een gezamenlijke maatschappelijke 

besparing van tenminste 12,6 % voor de kosten van riolering en zuivering in 2020 
t.o.v. referentiejaar 2010, exclusief infl atiecorrectie. Dit betreft o.a. projectkosten, 
investeringen en exploitatiekosten. Binnen het BAW zijn voor de drinkwatersector 
aparte besparingsdoelen gesteld (aanvullend t.o.v. bovengenoemde afspraken 
voor de afvalwaterketen). Deze opgave is voor Waterleidingmaatschappij Limburg 
€ 4,7 miljoen in 2020 t.o.v. referentiejaar 2010. Dit is circa 5% kostenbesparing. 

 b.  Kwaliteit: de samenwerking draagt bij aan een doelmatig waterketenbeheer, aan-
trekkelijke leefomgeving en een gezond watersysteem. 

 c.  Kwetsbaarheid: convenant-partners delen kennis en kunde (inclusief innovaties) 
en zoeken naar samenwerkingskansen om nieuwe ontwikkelingen als afname 
vakmensen, regelgeving en bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. 

Komen overeen: 

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1  Waterketen: de keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven), waterverbruik (huis-

houdens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeen-
ten en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen). 

1.2  Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS): gezamenlijke studie van gemeenten 
en het waterschap/Waterschapsbedrijf Limburg naar de optimalisatie van het afval-
watersysteem.

1.3  Waterketenplan: plan van gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, waterschappen 
en Waterleidingmaatschappij Limburg waarin afspraken worden gemaakt over 
samenwerking en de uitvoering van maatregelen in de waterketen en het watersys-
teem in de betreffende regio. 

1.4   Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP): wettelijk plan waarin de gemeente 
onder andere zichtbaar maakt hoe de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en 
grondwater wordt uitgeoefend. 

1.5   Waterbeheerplan: integrale beleids- en uitvoeringsplan van de waterschappen waar-
in is aangegeven hoe zij invulling willen geven aan de taak om te zorgen voor veilige 
dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. 

1.6  Watersysteem: samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief 
waterbodem, oevers, ondersteunende kunstwerken, alsmede de daarin levende 
organismen.

1.7  Waterpanels Limburg: provincie-brede samenwerking tussen gemeenten, de water-
schappen, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en Pro-
vincie Limburg. De samenwerking wordt aangestuurd door het Bestuurlijk Regiotrek-
kers Overleg Limburg (BROL) en ambtelijk ondersteund door het Ambtelijk 
Regiotrekkers Overleg Limburg (AROL).

1.8  Waterpanel Noord: overkoepelend samenwerkingsverband van de regio’s Limburgse 
Peelen en Venlo-Venray (gemeenten, waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg 
en Waterleidingmaatschappij Limburg). De rol, taken en organisatie van Waterpanel 
Noord en het aanjaagteam zijn opgenomen in de op 7-4-2011 door Waterpanel Noord 
vastgestelde startnotitie ‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’. 

1.9  Aanjaagteam: de door de leden van Waterpanel Noord aangewezen bestuurlijke ver-
tegenwoordigers van Waterpanel Noord. 

1.10  Het administratiekantoor Waterpanel Noord: de door Waterpanel Noord aangewezen 
organisatie die in opdracht van Waterpanel Noord de gezamenlijke administratie van 
Waterpanel Noord uitvoert en betalingen namens de partijen doet, zijnde gemeente 
Venlo (besluit Waterpanel Noord 19-11-2015). 
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3.16   Potentieel kansrijke initiatieven worden door convenant-partners gevraagd en onge-
vraagd gemeld bij het aanjaagteam.

3.17   Het aanjaagteam enthousiasmeert, stimuleert en volgt de voortgang en monitoring van 
gemaakte afspraken en projecten in het kader van de samenwerking en draagt nieuwe 
projecten aan. 

3.18   Het aanjaagteam organiseert tenminste twee maal per jaar een bestuurlijk waterpanel 
(Noord). Indien gewenst worden meer waterpanels georganiseerd. Convenant-partners 
kunnen het aanjaagteam verzoeken een (extra) waterpanel te organiseren.  

3.19  Kosten voor de ondersteuning van de samenwerking, het voeren van de gezamenlijke 
administratie en de kosten voor gezamenlijke projecten/initiatieven (incl. kosten pro-
jectleiders) worden gezamenlijk betaald conform de afgesproken verdeelsleutel en 
opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en eventuele tussentijdse aanvul-
lingen daarop. 

3.20  De formele beslisbevoegdheid voor de besluiten binnen Waterpanel Noord ligt bij 
afzonderlijke bestuursorganen van iedere convenantpartij. Door de gezamenlijke ver-
gadering genomen besluiten vormen de gemeenschappelijke basis voor de (eventuele) 
beslispunten die de partijen van Waterpanel Noord ieder aan hun bestuur voorleggen. 
Iedere partij is zelf verantwoordelijk voor een eigen rechtsgeldige besluitvorming. 
Besluiten van Waterpanel Noord worden defi nitief, nadat het verslag van de betreffen-
de vergadering de eerst volgende bijeenkomst van Waterpanel Noord is vastgesteld. 
Vergaderstukken worden door het aanjaagteam drie weken voor een vergadering van 
waterpanel Noord toegezonden aan de convenant-partners. Het verslag van een 
Waterpanel Noord bijeenkomst zal uiterlijk 4 weken na de bijeenkomst aan de conve-
nant-partners worden toegezonden. Het aanjaagteam kan gemotiveerd van deze termij-
nen afwijken. 

3.21  Voor het bijdragen in de kosten zoals opgenomen in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 
wordt de op 21-6-2012 door Waterpanel Noord vastgestelde kostenverdeelsleutel gehan-
teerd, zijnde: 

  a.   Collectieve projecten: projecten met een gezamenlijk belang/nut/opbrengst te verde-
len volgens het solidariteitsbeginsel op inwonersaantal. Waterleidingmaatschappij 
Limburg en elk waterschap betalen een evenredig deel gebaseerd op het aantal 
deelnemers per 19-11-2015 zijnde 1/18 deel binnen het convenant, waarbij op 21-6-
2012 tevens is afgesproken dat Waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg als één 
partner worden beschouwd. 

  b.   Bij de projecten die overwegend een meerwaarde hebben voor één of meerdere 
van de deelnemende convenant-partners, bepalen de deelnemers onderling de kos-
tenverdeling. Hierbij wordt bij voorkeur aangesloten op de kostenverdeling voor de 
gezamenlijke projecten zoals hierboven beschreven. 

  c.  Er zijn projecten, dan wel bijdragen die via andere verdeelsleutels dan opgenomen 
onder a en b van dit artikel zijn toegerekend in het Uitvoeringsprogramma. Voor 
deze projecten/kosten wordt de daarvoor in dat kader afgesproken verdeelsleutel 
gehanteerd. Bijvoorbeeld projecten voorkomend uit het BROL en de kosten voor de 
Limburg-brede coördinator.

Artikel 3. Uitgangspunten en afspraken
3.1   Convenant-partners dragen individueel en gezamenlijk zorg voor doelmatig waterke-

tenbeheer en zijn hierin gelijkwaardige partners.
3.2   Samenwerken moet een meerwaarde hebben voor alle deelnemende convenant-part-

ners (samenwerken omdat het loont). Deze meerwaarde bestaat uit het realiseren van 
de doelstellingen. 

3.3.   Samenwerking vindt plaats met behoud van de autonome verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van convenant-partners zoals in wet- en regelgeving is bepaald.

3.4    De visie ‘Waardevol groeien (2015) is richtinggevend voor de samenwerking. 
3.5   Structuur volgt inhoud. De samenwerking richt zich op de inhoud. Daaruit volgt dan de 

structuur en niet omgekeerd.
3.6   Elke partij verplicht zich een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen. 

Elke partij rapporteert jaarlijks over de voortgang dan wel levert de benodigde informa-
tie aan t.b.v. een jaarlijkse voortgangsrapportage. 

3.7   Concrete samenwerkingsafspraken tussen convenant-partners worden desgewenst 
vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten en plannen (o.a. waterketenplan, (ver-
breed) gemeentelijke rioleringsplannen, Waterbeheerplan waterschappen), e.d.

3.8   Indien gerealiseerde besparingen opnieuw worden geïnvesteerd, worden deze in het 
kader van dit convenant toch als besparingen aangemerkt. 

3.9   Convenant-partners zoeken actief naar samenwerkingsmogelijkheden en afstemming 
op het gebied van planvorming en beleid(sontwikkeling) en met name op het gebied 
van operationeel beheer. 

3.10.  Convenant-partners nemen deel aan de landelijke Benchmarks. Hiermee maken con-
venant-partners inzichtelijk waar kansen voor doelmatig waterketenbeheer liggen.

3.11  Waterpanel Noord stelt jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en eventuele tussentijdse 
aanvullingen hierop vast. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd wel-
ke projecten worden opgestart in opdracht van Waterpanel Noord, dan wel in opdracht 
van één van beide regio’s (bijv. Waterketenplan Limburgse Peelen). Ook wordt vastge-
legd hoe de kosten tussen de convenant partners worden verdeeld. De kostenverdeel-
sleutels zijn opgenomen onder artikel 3.21. Omdat de uitvoeringskosten kunnen afwij-
ken van de ramingen wordt in het uitvoeringsprogramma een extra bedrag van 10% 
onvoorzien over de totale kosten opgenomen. 

3.12    Betrokken convenant-partners maken voor aanvang van een concreet samenwerkings-
project schriftelijke afspraken over de inzet van middelen en personele capaciteit en de 
verdeling en inzet van kostenbesparingen en spreken samen mijlpalen af. Deze afspra-
ken worden opgenomen in het voor het betreffende project in te vullen projectformat 
Waterpanel Noord. Per project wordt in het projectformat naast een kostenraming ook 
aangegeven welke organisatie als projectleider optreedt, welke partijen participeren en 
welke kostenverdeelsleutel van toepassing is. Een project kan pas worden uitgevoerd 
onder de vlag van Waterpanel Noord als het betreffende projectformat is vastgesteld 
door Waterpanel Noord en de kosten zijn opgenomen in een vastgesteld uitvoerings-
programma. 

3.13  Alle samenwerkingsinitiatieven worden door de convenant-partners gezamenlijk 
getoetst aan de doelstellingen. De toetsingscriteria worden gezamenlijk vastgesteld.

3.14  Convenant-partners besteden waar nodig of wenselijk gezamenlijk aandacht aan de 
communicatie naar de burger en het bedrijfsleven en indien gewenst de interne com-
municatie bij betrokken convenant-partners voor de voorgenomen samenwerking.

3.15  Convenant-partners informeren het aanjaagteam gevraagd en ongevraagd over de 
voortgang en resultaten van samenwerkingsinitiatieven.
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Artikel 4. Afspraken met betrekking tot het gezamenlijk programmabudget 
4.1   De administratie van het programmabudget wordt uitgevoerd door het door Waterpanel 

Noord aangestelde administratiekantoor Waterpanel Noord, zijnde gemeente Venlo. 
Het administratiekantoor beheert het programmabudget volgens de standaarden van 
haar eigen organisatie. 

4.2   De administratie wordt uitgevoerd voor projecten en gezamenlijke kosten (zoals ver-
meld in artikel 3.11) die zijn opgenomen in een vastgesteld jaarlijks uitvoeringspro-
gramma en eventuele aanvullingen daarop, tenzij de partners de administratie voor het 
betreffende project anders willen regelen. 

4.3   Partners leveren hun bijdrage op basis van de kostenraming in het vastgestelde uitvoe-
ringsprogramma voor het betreffende jaar dan wel tussentijdse aanvullingen daarop. 

4.4    Uitvoeringskosten van projecten kunnen afwijken van de raming. Het aanjaagteam 
wordt gemandateerd om te beslissen op een schriftelijk verzoek van de projectleider 
aan het aanjaagteam voor meerwerkkosten tot een maximum van 10 %. Daarboven 
neemt het Waterpanel Noord een besluit. 

4.5    Het administratiekantoor Waterpanel Noord stuurt aan de convenant-partners jaarlijks, 
of zo vaak als nodig een verzoek tot betaling van de afgesproken bijdrage.

4.6    Elke partner boekt de afgesproken bijdrage binnen dertig dagen na ontvangst van het 
betaalverzoek over op het IBAN van het administratiekantoor Waterpanel Noord. 

4.7    Betalingen door het administratiekantoor vinden niet eerder plaats dan wanneer alle 
partijen het hun toegerekende budget hebben geboekt op het overeengekomen IBAN 
van het administratiekantoor Waterpanel Noord. Ter voorkomen van een negatief saldo 
op een programmabudget schiet het administratiekantoor geen bedragen voor.

4.8    Eventuele opdrachtnummers en andere informatie t.b.v. een goede en snelle fi nanciële 
afhandeling van facturen binnen de organisatie van partners worden door partners tij-
dig aan het administratiekantoor Waterpanel Noord doorgegeven. 

4.9    Eventuele budgetoverschotten worden naar rato verrekend met de bijdragen van partij-
en voor het komende jaar. 

4.10    Het budgetoverschot kan terug worden gestort op rekening van de deelnemende part-
ners als Waterpanel Noord daartoe een afzonderlijk besluit neemt. 

Artikel 5. Beheer gezamenlijk programmabudget
5.1    Het administratiekantoor Waterpanel Noord betaalt de door de projectleider goedge-

keurde ingediende rekeningen.
5.2   Het administratiekantoor Waterpanel Noord legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af 

aan Waterpanel Noord over het gevoerde administratie. Vooraf wordt de verantwoor-
ding gecontroleerd door twee partijen, die per toerbeurt alfabetisch worden aangewe-
zen door Waterpanel Noord.

5.3   De projectleider is verantwoordelijk voor de (fi nanciële) voortgang en kwaliteit van het  
betreffende project en legt hierover formeel verantwoording af aan Waterpanel Noord 
als opdrachtgever. De projectleider legt (tussentijds) gevraagd en ongevraagd (infor-
meel) verantwoording af aan het aanjaagteam. 

5.4    Het aanjaagteam bewaakt namens Waterpanel Noord de voortgang, kwaliteit en het 
budget van het project en kan de projectleider hier zo nodig op aanspreken.
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Artikel 6. Mandatering 
6.1    Om er voor zorg te dragen dat de door convenant-partners op basis van dit convenant 

uit te voeren projecten op een juiste manier kunnen worden uitgevoerd, zullen alle con-
venant-partners elkaar middels een door ieder der partijen te nemen mandaatbesluit, 
over en weer mandateren om deze projecten voor te bereiden en uit te voeren in de 
ruimste zin des woords. 

6.2   Convenant-partners kunnen, indien zij als projectleider en penvoerder worden aange-
wezen, op grond van deze mandatering rechtsgeldig handelen en meer in het bijzonder 
de in dat verband noodzakelijke aanbestedingsprocedures voeren, waaronder in ieder 
geval mede begrepen wordt het besluiten tot gunning over te gaan en het in dat ver-
band sluiten van de benodigde contracten op basis van mandaat/volmacht zoals gere-
geld bij de betreffende convenant-partner die het aangaat. 

6.3   Per project zal worden bepaald wie als projectleider/penvoerder wordt aangewezen en 
wie aldus in dat betreffende geval op basis van voornoemde mandatering kan hande-
len.

Artikel 7. Opheffi ng gezamenlijk programmabudget
7.1   Het op enig moment resterende gezamenlijk programmabudget kan terugvallen aan de 

convenant-partners na eensluidende, bij meerderheid van partners te nemen besluit-
vorming daarover, waarbij alle fi nanciële en rechtsgevolgen en moment van inwerking-
treden van dat besluit nader in dat besluit worden geregeld.

Artikel 8. Evaluatie
8.1   De voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit dit convenant worden door 

convenant-partners jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie wordt voorbereid door het aan-
jaagteam. 

8.2.  In het evaluatieverslag wordt in ieder geval opgenomen:
  a) de voortgang en de realisatie van de doelstellingen; 
  b) kansen voor nieuwe samenwerkingsafspraken;
  c) korte algemene evaluatie van de werking van dit convenant in de praktijk.

Artikel 9. Wijziging convenant
9.1   Als gevolg van voortschrijdend inzicht of gewijzigde wet- en regelgeving, kan wijziging 

van het convenant nodig zijn. Convenant-partners treden hierover in overleg.

Artikel 10. Inwerkingtreding en geldigheidsduur
10.1  Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt per 1-1-

2020, of eindigt zoveel eerder of later als convenant-partners nader overeenkomen.
10.2 Het administratiekantoor Noord gaat met terugwerkende kracht op 1-1-2016 van start.
10.3   Met de inwerkingtreding komen de eerdere convenanten ‘Samenwerken in de afvalwa-

terketen Noord-Limburg’ van 14-11-2011 en Supplement 1 Convenant ‘Samenwerken 
in de afvalwaterketen Noord Limburg’ van 29-11-2012 te vervallen.

10.4  Convenant-partners kunnen eenzijdig aan het einde van een kalenderjaar, met in acht-
nemen van een opzegtermijn van drie maanden, de overeenkomst beëindigen, onver-
minderd de betaalverplichting betreffende de bijdrage aan de door Waterpanel Noord 
goedgekeurde projecten inclusief het eventueel 10 % meerwerk. Een eventueel fi nanci-
eel overschot van een project waarin de uittredende partner heeft deelgenomen wordt, 
na fi nanciële afrekening van het betreffende project, aan het begin van het daarop vol-
gende kalenderjaar uitgekeerd. 

Aldus op 10-3-2016 te Venray overeengekomen en ondertekend:

Convenant-partner Vertegenwoordiger Handtekening

Gemeente Beesel Dhr. J. Smolenaars 

Gemeente Bergen Dhr. B. Buiting 

Gemeente Echt Susteren Dhr. J. Wackers 

Gemeente Gennep Dhr. J. Welles 

Gemeente Horst a/d Maas Dhr. P. Driessen 

Gemeente Leudal Dhr. P. Verlinden 

Gemeente Maasgouw Dhr. J. Lalieu 

Gemeente Mook en Middelaar Dhr. P. Baneke 

Gemeente Nederweert Dhr. H. Mackus 

Gemeente Peel en Maas Dhr. A. Janssen 

Gemeente Roermond Mevr. R. Fick 

Gemeente Roerdalen Dhr. C. Wolfhagen 

Gemeente Venlo Dhr. H. Brauer 

Gemeente Venray Dhr. I. Busser 

Gemeente Weert Dhr. H. Litjens 

Waterschap Peel en Maasvallei Dhr. G. Driessen 

Waterschapsbedrijf Limburg Dhr. G. Driessen  

Waterschap Roer en Overmaas Mevr. M. Nusteling 

NV Waterleiding Maatschappij  Mevr. H. Doedel
Limburg
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Wat ons bindt

Kwaliteit

Kennis strooilt

Organiseren

Samen vormgeven

Groeien

Haalbare stappen

Visie

Waterpånels Lrmburg
rffim
WEW!

Wij, de Limburgse partners in de

waterketen, zetten ons met en voor

onze burgers en bedrijven ¡n voor het

betaalbaar en duurzaam invullen van

het waterbeheer en de drinkwater-

voorzien¡ng.

Met deze gezamenlijke visie geven w¡j

richting aan de gewenste ontwikkeling.

Het vormt een volgende stap in de

waardevolle samenwerk¡ng die de

afgelopen jaren is opgebouwd en

waar we trots op z¡jn.

Waterpanels Limburg rs een samenwerkingsverband van

33 Lirnburgse gemeenten, Waterleiding Maatschapprj Limburg (WMt),

Waterschapsbednlf r-imburg (WBL), Waterschap Peel en Maasvalleien

Watersclrap Roer en Overmaas en de Provincie L,imburg
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De Limburgse visie

op samenwerken

in de waterketen
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Water

Wat ons bìndt

Kwaliteit

Kennis stroomt

Organiseren

Samen vorrngeven

Groeien

i-laalbare stappen

Visie

Waterparels Limburg
rãffiðH
ElElES

ln deze visie beschrijven wij eerst wat w¡j met elkaar willen bereiken

(Water, wat ons bindt). Vervolgens benoemen we wat nodig is om dat te

real¡seren (Kwaliteit, kennis stroomt) en hoe we dat gaan organ¡seren

(Organiseren, samen vormgeven). Tenslotte schetsen we hoe we

stapsgewijs onze ambities waar willen maken (Groeien, haalbare stappen)

We sluiten af met onze visie op hoofdlijnen.

Waterpanels Limhurg is e en samenwerkingsverband van

33 Lirn burgse genreenten, Waterleirii ng Maatschappr j Lim burg (\l/ \,4 L)

Waterschapsbedrilf Limburg (WBL), Waterschap Peel en Maasvalle i en

Waterschap ßoer en Overrnaas en de Provrrcie i.irriburg

Waardevol
groeien

De Limburgse v¡s¡e

op samenwerken

in de waterketen
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Water is essentieel.

We zorgen er goed voor;

nu en in de toekomst.

Ook onze kinderen moeten

kunnen beschikken over voldoende
(niet teveel, niet te weinig) gezond

en schoon water.
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Wat ons bindt
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We denken van wieg tot wieg.

Afvalwater bevat energ¡e, grondstoffen en

bruikbaar water, dat we terugwinnen en een

nieuwe bestemming geven.

Zo kan het gezuiverde waÌer dienen als proces- of

tuinbouwwater. En we beschermen ons grond- en

oppervlaktewater: stoffen die er niet in komen

hoeven we er niet uit te halen.
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We gaan veilig met afvalwater om.
Riolering en afvalwaterzuivering hebben

de volksgezond heid enorm verbeterd.

Maar hygiänische betrouwbaarheid is niet

vanzelfsprekend en zullen we daarom altijd

aandacht aan blijven geven.
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Wat ons bindt
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Voorkómen ¡s beter.

We kiezen waar mogel¡jk voor een

brongerichte aanpak,

bijvoorbeeld door afvalwater van

ziekenhuizen apart te verwerken of
geneesm iddelen goed afh,reekbaa r

te maken,
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Water is grenzeloos.

Water weet niet wat gemeenten,

waterschappen, prov¡ncies of la nden

zijn. Het vormt zich niet naar bestuurs-

grenzen. We kijken over onze eigen

grenzen heen om watervraagstukken

op te lossen.
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We zoeken partners.

Voor het aanpakken van

watervrÉ¡agstukken werken we samen

met bedrijven en kennisinstellingen.

En natuurlijk betrekken we

onze in\uoners hierbij.
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Water is
essent¡eel

Wij innoveren.

We onderzoeken nieuwe concepten,

zoals het lokaal zu¡veren van afvalwater

en anders omgaan met regenwater.

Rollen kunnen hierdoor veranderen.

Bij vergaand lokaal zuiveren kan men

eigen verantwoordelijkheid nemen voor

een goede verwerking.
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Water is mooi.

We groeien er mee op.

Open water is functioneel, maar

draagt tegelijk ook bij aan de kwaliteit

van de leefomgeving.
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Water stuurt.

Bij stads- en gebiedsontwikkeling zien

we er op toe dat water als sturend

thema wordt meegenomen in de

planvorming: 'wat kan waar?'.

We wentelen problemen niet af.
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Water doen we samen.

We informeren en gaan in gesprek

met burgers over de eigen rol bij het

verwerken van regenwate[ het voor-

komen van (grondlwaterproblemen en

het verstandig omgaan met drinkwater.

We reiken praktische handvatten aan

om de eigen rol in te kunnen vullen.
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Water blijft
betaalbaar
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We spelen slim in op klimaatverandering.

Er komt zwaardere regenval én meer droogte.

We richten de openbare ruimte zo in dat het

regenwater daar naar toe stroomt, waar het

de minste schade of overlast veroorzaakt en

droogte helpt voorkomen. Dat voorkomt dure

investeringen in ondergrondse infrastructuur.

Water is

essentieel
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Water bl¡jft
betaalbaar

Water in de
omgeving
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We gaan afvalwater en regenwater geleidelijk scheiden.

Door regenwater af te koppelen van de riolering zorgen

we er voor dat er tijdens hevige regenval minder

afvalwater op straat of in open water terecht komt.

Het afkoppelen pakken we slim aan door aan te sluiten

bij wijkrenovatie of door gelijk ook wateroverlast op te

lossen. Daar is wel tijd voor nodig. Die tijd nemen we ook,

Water is
essentieel

Water is
grenzeloos
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We stellen reële ambities.

We stemmen onze ambities af

op de functie van het water:

d ri nkwateL productiewatel

la nd bou wwater; recreatiewateI

natu u rwater, afvalwater; grondwatet

regenwateL stadswater ...

Water is
essentieel
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Wij richten ons op de reductie

van de maatschappelijke kosten.

We beschouwen daarbij het geheel van

drinkwatervoorz¡ening, inzameling en zuiver¡ng van

stedelijk afualwateL omgaan met regenwater en de

aa nhaa kpunte n tusse n waterkete n en wate rsystee m.

We investeren daar waar dat het meest effectief is.

Water is

essentieel
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Kwaliteit

Kennis strooml
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Het technisch
fundament

De visie real¡seren is mensenwerk.

We hebben daarvoor bevlogen mensen nodig

met de juiste kennis en vaard¡gheden.

Nieuwe vraagstukken vragen om een forse kennisontwikkeling.

We zullen die kennis ontwikkelen, ontsluiten en toepassen. Op die manier kunnen we thema's als

'van wieg tot wieg', 'klimaatbestendigheid' en 'doelmatigheid' aan.
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Kwaliteit

Kennis stroomt
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Het technisch
fundament

We verbinden afualwaterbeheer met andere beleidsterre¡nen, zoals duurzaamheid en stadsontwikkeling,

en werken samen met burgers, bedrijven en kennisinstellingen. We ontwikkelen de samenwerkingsvaardigheden

die hiervoor nodig zijn.

We stellen gezamenlijk plannen op. Daarin streven we naar harmonisatie van visie en uitgangspunten binnen een

regio, zuiveringskring of stroomgebied en stemmen ook onze investeringsprogramma's op elkaar af. We kijken hierbij

breed naar het totale gebruik van de boven- en ondergrondse ruimte, de totale infrastructuur en het totale

watersysteem en benutten daarbij de kennis van de partners
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Kennis stroomt
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Kennis laten
stromen

We zorgen dat de basis op orde ¡s.

We weten welke voorz¡eningen we hebben en door met¡ngen hebben we inzicht in het

functioneren van het afvalwatersysteem. Modellen helpen ons het systeem beter te begrijpen

We maken een omslag.

Van budget gestuurd beheer naar objectgericht beheer; van inspanningsgericht naar resultaat-

ger¡ch! en van het hebben van voorzieningen naar het functioneren van de voorzieningen.
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Het technisch
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Kwaliteit

Kennis stroornt

"i¡:',Ë;¡:"¿ ¡sere¡'l Si*'*¡ *n
I ,..;-,:: :. i ,:l:.'llli

-:¡!s¡*

,'"ì .' r,.. ,r:

Kennis laten
stromen

We versterken het denken in risico's.

Bij kleine etfecten kunnen hoge faalkansen worden toegelaten en omgekeerd.

Door risico's bewust mee te wegen, nemen investeringen en beheerkosten naar verwachting af.

We denken in termen van levenscycluskosten.

Bij investeringsbesliss¡ngen kijken we n¡et alleen naar de

investeringskosten maar ook naar de beheerkosten.
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Organiseren

Samen vormgeven

Ërre¡en
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We maken spec¡al¡sat¡e mogelük.

Door de specialisatie kunnen we onze kennis op de

versch ¡ I lende onderdele n va n het afva lwaterbe heer

verd¡epen. Met die kennis kunnen we kosteneffectieve

beslissingen nemen rond investeringen en beheertaken

Generalisten zien er op toe dat de samenhang tussen

disciplines behouden bl ijft .

Bundelen
van taken

Bestuurlijk
uitgangspunt



Organiseren

Samen vorrngeven
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We verminderen de kwetsbaarheid

van het rioleringsbeheer.

Het functioneren van de rio ering

en de kwaliteit van de rioleringszorg

mag n¡et afhankelijk zijn van individuen.

Bundelen
van taken

Bestuurlijk
uitgangspunt
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Organiseren

Sarnen vorrngeven

De schaarste aan technisch personeel neemt toe.

We werken samen zodat niet iedere waterpartner elk

onderdeel van het beheer zelf hoeft uit te voeren;

zo maken we effectief gebruik van beschikbare

capaciteit en kennis. En tegelijk stimuleren we

waterprogramma's op scholen:werken in de

watersector is leuk en betekenisvol.

Bundelen
van taken



0rganiseren

Samen vormgeven

We gaan meer gezamenlijk beheren.

Dat is nodig om te kunnen special¡seren,

om de continuiteit te waarborgen en om

te kunnen ontwikkelen en innoveren.

We hebben oog voor het feit dat

verschillende actìviteiten hun eigen

optimale schaal en aanpak hebben.

¡l

Kennis
organiseren



.i 1

Organiseren

Samen vormgeven
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Als het bundelen van taken

meerwaarde heeft, dan doen

we dat. Dat zal vooral gelden voor

niet locatie gebonden taken

zoals databeheer, meten, mon¡toren

en rekenen. Het vraagt eerst om

harmonisat¡e van werkwijzen.

Kennis
organ¡seren

Bestuurlijk
uitgangspunt



Organiseren

Samen vormgeven

Kennis bundelen. Voor meer locatie

gebonden activiteiten, zoals planvorming

en het voorbereiden van investerings-

werken, is samenwerken in termen van

kennisgroepen een goede optie, Deze

sarnenwerking is een voorwaarde om

ook deza aspecten van het afvalwater-

beheer verder te kunnen ontwikkelen.

Kennis
organíseren
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Organiseren

Samen vormgeven

ürseien
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Transparant en effectief aansturen.

Bij het bundelen van uitvoeringstaken

is de centrale vraag hoe we de

uitvoering aansturen. We leren van

ervaringen uit andere beleidsterreinen.

Groot mag niet leiden tot log.

Kennis
organ¡seren

Bundelen
van taken



,iiæ:;*:"

'i ,t: .'\ l

Organiseren

Samen vorrngeven
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Verantwoordelijkheid

hebben en houden.

ln de aanstur¡ng moeten de

gemeenteraad, het algemeen bestuur van

het waterschap en de aandeelhouders

van het drinkwaterbedrijf hun

bestuurlijke rol kunnen invullen.

Kennis
organ¡seren

Partijen blijven ieder afzonderlijk

vera ntwoordelij k voor: Het maken van integrale afwegingen tussen inrichting en beheer
van de openbare ruimte, wegen en riolering (gemeenten) en

tussen waterketen en watersysteem (waterschapì en rond de
d ri n kwate ri nf rast ru ctu u r (d ri n kwate rbed rijf).

Het vaststellen van de hoogte van heffingen c.q. tarieven.

Bundelen
van taken
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Samen vormgeven
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We kijken over grenzen heen.

Het maatschappelijk belang staat

centraal, niet de eigen autonom¡e.

Als het zinvol is om af te stemmen,

dan stemmen we af. Als het zinvol is

om los te laten, dan laten we los.

Deze visie vormt daarbij de leidraad

Kennis
organíseren

" iti¡



De veranderingen in het waterbeheer komen tot stand

volgens een groeimodel. We bouwen voort op wat

we hebben en kiezen voor haalbare ontwikkelstappen.

Elke stap op zich dient een verbetering en draagt bij

aan het invullen van de visie.

Groeien

Haalþare stapJen

We respecteren verschillen ir uitgangssituatie

en keuzes van individuele partijen. Hierdoor

kunnen verschillen ontstaan n intensiteit,

tempo en vorm waarin het gezamenlijk beheer

per partij invulling krijgt.



We zetten ons in voor optimalisatie in de totale water-

keten. We verwachten de grootste doelmatigheidswinst

door samenwerking tussen gemeenten onderling en

tussen gemeente en waterschap. En we zoeken actief

naar kansen richting waterketen of watersysteem.

Groeien

Haalbare stappen

We zijn transparant en consistent in het handelen.

De Li mbu rgse waterpa rtners informeren

elkaar over nieuwe initiatieven tot verdergaande

samenwerking en vragen of ook anderen willen

meedenken of meedoen.
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De ontwikkeling in beeld .....

Gemeenten ( kle i n, middelgroot, groot) verzorgen h et rioleri ngsbeheer.

Het waterschap en WBL verzorgen het transport en de zuivering van stedelijk afvalwater.

WML zorgt voor het drinkwater.

De uitgangs-
situatie

Groeien

WML

Riole ringsbeheer

Transport en zuiverìng van stedelijk afvalwater I IlJrin k \¡Jåte rvoo rz ìen ing
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De ontwikkeling in beeld

ln verschillende combinaties en vormen wordt samengewerkt.

Zo kan een grote gemeente het rioleringsbeheer voor een kleinere gemeente verzorgen en bijvoorbeeld

voor het onderdeel 'meten en monitoren' deelnemen aan een samenwerkingsverband. Een andere

gemeente kan zijn gehele rioleringsbeheer elders onderbrengen.

I

I

Ontwikkelstap

Groeien:

WML

M€ten en monitoren \¡ nren'¡rer kil¡dsv¡' r l¡a n¡i

Transport en zuiverin¡¡ van stedelijk afvelwater

Drinkwate rvc¡orz ie n ing
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De ontwikkeling in beeld .....

Een initiatief dat klein begonnen is, bijvoorbeeld een aantal partijen dat

'meet en mon¡tort', kan dermate ver doorgroeien dat het wensel¡jk is deze

activiteiten te bundelen in een uitvoeringsorganisatie.

r WML

',tr,l.-l'tetltl i'=f l,ier>Riole ringsbe hee r

Meten en monitoren Htrrli,:'itttr' v¡n ¿r t vitertc,tr U itvoe ringsorga nisatiê

1'ransport en zuivering van stedelijk afu¿lwater

Drin kwate rvoo rz ien ing r
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Groeien
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De ontwikkeling in beeld

Het eindplaatje is onzeker. Steeds meer activiteiten zullen gezamenlijk worden uitgevoerd.

Maar voor onderdelen van het beheer kan een andere schaal of aanpak zinvol zijn, bijvoorbeeld voor

zaken die specifiek binnen één zuiveringskring spelen, De verbindlng tussen de afzonderlijke onderdelen

wordt in een netwerk geborgd. We zouden dit het virtuele 'Waterhuis Limburg' kunnen noemen.

r Virtuele

V/aterhuis Limburg

Groeien:

Een eindplaatje?
WML

Ll¡ìdù'st{r,Un [HI lrier:Rioleringsbehee r

Meten en monitoren lìLrf tlclItg vàf â(.1 rvita,rtctr U itvoeringso rganisatie

Transport en euivering van stedelijk afvalwater

Drin kwatervoorzie ni ng
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Santenwerkrrrg

Bulrde en.,ðrr tàkPrì Gerarrerrliike aanpal. U itvoeringso rganisatie



Water

".,.rr':ir il¡ : tl:lijÌ

Kwaliteit

KlÌr'trs \[,{)()r'rti

tr"ganisererr

li:,í:it': i jlri iì ¡¡jilvi.'fì
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De ontwikkeling in beeld

De samenwerk¡ng kan ook doorgroeien tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisat¡e

(het fysieke Waterhuis Limburg), waarbinnen op bas¡s van een reg¡o- of gebieds-

benadering recht gedaan wordt aan de opt¡male schaal van u¡tvoer¡ng.

De tijd en praktijk zal ons leren wat de beste aanpak is.

Waterhuis Limburg

Groeien:

Een ander
eindplaatje? WS

wet WML

Ll rtJ. r -t¡:t.rtllt¡I l¡lersRioleringsbeheer

Meten en monitoren hr,rrrit'lrilX \.::r ¿r livtir r1-lr

Transport en zuivering vân stedelijk afvalwater I IDri n kwate rvoo rz ieni ng
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Benutten de waarde van afvalwater

gaan duurzaam om met water in de

leefomgeving en koesteren het

drinkwater.

leggen de relatie tussen waterketen,

ruimtelijke inrichting en water-

systeem en zorgen samen voor een

goede borging van waterkwaliteit- en

waterkwantiteitaspecten in boven- en

ondergrondse ruimtelijke pla nnen.

Ontwikkelen de benodigde kennis

en vaardigheden om het water-

beheer verder te professionaliseren

en doelmatig in te vullen.

Kiezen voor haalbare ontwikkel-

stappen met meerwaarde voor de

betrokken deelnemers.

Visie

Waterpanels Limburg

Gaan steeds meer gezamenlijk

beheren om de kwetsbaarheid te

verminderen, special isatie mogelijk te

maken en de innovatiekracht te

versterken.

Richten zich op het effectief

bundelen van kennis en

operationele capaciteit,

maar geven ruimte aan eigen

afwegingen over deelname aan

operationele samenwerking in

u itvoe ri ngsorga n isati es

Blijven ieder voor zich

verantwoordelijk voor de eigen

zorgtaken, maar stellen gezamenlijk

het maatschappelijk belang

centraal,
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