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lnleiding

Bij brief van 27 augustus 2012 hebben de algemene besturen van de waterschappen Regge en Dinkel
en Velt en Vecht te kennen gegeven per 1 januari 2014 te willen fuseren tot één nieuw waterschap. ln
januari 2012 hebben beide besturen hun voornemen daartoe uitgesproken en aan ons college en de
colleges van GS van Overijssel en Gelderland verzocht om de procedures op grond van de Water-
schapswet te starten.
Op 21 februari 2012 stelden de drie colleges de commissie in ter voorbereiding van provinciale be-
sluitvorming (artikel 3 en artikel 4 van de Waterschapswet). Deze commissie bestond uit de portefeuil-
lehouders water van Overijssel en Drenthe. Gelderland werd wegens het beperkte oppervlak van het
waterschapsgebied in Gelderland vertegenwoordigd door Overijssel.
De commissie voerde overleg met een vertegenwoordiging uit de beide dagelijkse besturen en heeft
geconcludeerd dat er gronden zijn om tot fusie van beide waterschappen over te gaan. Op 20 juni
2012heeft in Zwolle een informatiebijeenkomst voor provinciale staten plaatsgevonden. ln oktober
werd het provinciaal toetsingskader vastgesteld. Vervolgens heeft de commissie het ontwerpregle-
ment vastgesteld ten behoeve van de inspraak. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van
5 oktober 2012 to| en met 15 november 2012. Er is één zienswijze ingediend.

Het besluit tot opheffing van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en instelling en
reglementering van het nieuwe waterschap Vechtstromen dient te worden genomen door provinciale

staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland.

Advies

lnstemmen met het per I januari 2014 instellen van het waterschap Vechtstromen en het ge-
lijktijdig opheffen van het waterschap Velt en Vecht.
lnstemmen met het Reglement voor het waterschap Vechtstromen.

Beoogd effect

De waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel gaan samen in het nieuwe waterschap
Vechtstromen.

Argumenten

1.1. Het voorliggende verzoek met bijbehorende busrnesscase rs gefoefst aan de provinciale be-
oordelingscritena: goed product, redelijke prijs, stuurbaar en houdbaar. De businesscase is goed op-
gebouwd en de bezuinigingsramingen zijn voorzichtig maar realistisch. De fusie kan worden be-
schouwd als een "no regret" maatregel die goed is voor de toekomst van het waterbeheer in Rijn Oost.
De maatregel geeft eveneens ruimte wanneer andere verbeteringen van organisatie en inrichting zich
voordoen.

2.1. Het vaststellen van het ontwerpreglement is nodig om te komen tot het oprichten van het fu-
siewaterschap Vechtstromen. Het ontwerpreglement is gebaseerd op de reglementen voor de twee
fusiewaterschappen. De belangrijkste onderwerpen in het ontwerpreglement zijn de begrenzing van
het gebied, de taak, het bestuur, de verdeling van de geborgde zetels over de specifieke belangenca-
tegorieën, het toezicht en het overgangsbestuur.
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2.2. Democratische legitimiteit bij omvang en samenstelling van het bestuur
Provinciale staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland hebben eerder vastgesteld dat de herken-
baarheid van de gekozen bestuursleden bijde waterschappen en de bestuurlijke legitimiteit ook na de
fusie gewaarborgd moeten zijn.

2.3. De fusiewaterschappen vinden het belangrijk dat het nieuwe waterschap een voldoende groot
bestuur zal hebben, zodat de democratische legitimiteit van het waterschap wordt geborgd via de
omvang en de samenstelling van het algemeen bestuur.

2.4. In het belang van de democratische legitimiteit is het belangrijk dat het bestuur een represen-
tatieve veñegenwoordiging vormt en dat gebiedsbinding en herkenbaarheid gegarandeerd blijven.
De twee zittende waterschapsbesturen hebben dan ook de voorkeur om de omvang van het bestuur
van het waterschap Regge en Dinkel tot uitgangspunt te nemen. Dit bestaat uit 27 zetels.

2.5. De Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur moet bestaan uit de volgende
belangencategorieën: ingezetenen (algemeen taakbelang) en natuurterreinen, overig ongebouwd en
bedrijfsgebouwd (specifiek taakbelang). Daarbij krijgt iedere belangencategorie minimaal één zetel
toegewezen, zodalvertegenwoordiging zeker is. De overige zetels zijn voor de categorie ingezetenen.

2.6. De Waterschapswet geeft aan dat voor de bepaling van het aantal zetels van elke belangen-
categorie in aanmerking wordt genomen "de aard en de omvang van het belang of de belangen die de
categorie heeft bij de uitoefening van de taken van het waterschap". De wet geeft hiervoor geen nade-
re criteria.

2.7. Het ontwerpreglement voor het nieuwe waterschap bepaalt dat van de 27 zetels g zetels be-
schikbaar zijn voor de categorieën natuurterreinen, overig ongebouwd en bedrijfsgebouwd. Daarmee
sluit dit ontwerpreglement aan bij de twee bestaande reglementen die ook een verhouding kennen van
2:1 tussen ingezetenen en de specifieke belangencategorieën.

2.8. Deze verhouding leidt tot een verdeling van 18 zetels voor de categorie ingezetenen en
9 zetels voor de specifieke belangencategorieën.ln de beide huidige waterschappen zijn de specifie-
ke categorieën in een nagenoeg vergelijkbare onderlinge verhouding vertegenwoordigd.

2.9. Het enkele feit van het samenvoegen van beide waterschappen kan geen aanleiding zijn om
de bestaande verhouding binnen de specifieke belangencategorieën te veranderen. De voorberei-
dingscommissie stelt dan ook voor deze verhouding tussen de categorieën overig ongebouwd, be-
drijfsgebouwd en natuurterreinen als uitgangspunt te nemen.

2.10. Het ontwerp van het reglement lag van 5 oktober 201 2 tot en met 1 5 november 201 2 ter
inzage. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze van het Bosschap heeft betrekking op de
verdeling van de geborgde zetels in het algemeen bestuur voor de categorieën ongebouwd, natuur en
bedrijfsgebouwd. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpreglement. Wat be-

treft de zetelverdeling van de geborgde zetels blijven wij de lijn aanhouden die in 2008 is gevolgd bij
de verdeling van de geborgde zetels bij de aanpassing van de reglementen voor de waterschappen
Regge en Dinkel en Velt en Vecht. Dit betekent de volgende verdeling van geborgde zetels: 4 onge-
bouwd, 4 bedrijfsgebouwd en 1 zetel voor natuurterreinen. Kortheidshalve wordt verder vervvezen

naar de bijgevoegde reactienota.
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Uitvoering

Tijdsplanning
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing.

Europese context
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Extern betrokkenen
- Gelderland en Overijssel.
- De waterschappen Velt en Vecht te Coevorden en Regge en Dinkel te Almelo.

Gommunicatie
Niet van toepassing

Bijlagen
1. Ontwerp-Reglement voor het waterschap Vechtstromen met toelichting en kaart
2 Reactienota en brief aan de indiener van de zienswijze
3. Businesscase fusie waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht
4. Toetsingsrapport Beoordeling fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht binnen Rijn-Oost gebied

Ter inzage in kamer C0.39
Niet van toepassing.

Assen, 5 december 2012
Ken m erk : 49 I 3.8 1201 2003790

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter
M.-4.D. van Nieuwpoort, secretaris

tUjk/coll.
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Inleiding
Uw staten en provinciale staten van Overijssel en Gelderland dienen gezamenlijk het bijgevoegde
ontwerpbesluit inhoudende de opheffing van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht, het
instellen van het Waterschap Vechtstromen, het vaststellen van het reglement en de bijbehorende
overgangsbepalingen vast te stellen.

Overwegingen

Kaderstelling
Het voorliggende verzoek met de bijbehorende businesscase is getoetst aan de vastgestelde set van
criteria: goed product; redelijke prijs, stuurbaar en houdbaar. Op basis van de toetsing zijn de volgen-
de conclusies opgenomen over de vier criteria. De businesscase en het toetsingsrapport hebben wij
toegevoegd als bijlage.

Goed product

Er is enige winst op de inhoudelijke samenhang binnen het waterschap. De watersysteemtechnische
samenhang binnen het fusiewaterschap Vechtstromen op de thema's "oppervlakte waterlichamen/
sub-deelstroomgebieden" verbetert op een paar punten. Boven- en benedenloop blijven op zeker zes
punten gescheiden door waterschapsgrenzen.
Voor wat betreft de eenduidige aanpak van provinciale gebiedsopgaven treedt er door deze fusie wei-
nig verbetering op. Er ontstaat een lichte verbetering in het aantal door waterschapsgrenzen doorsne-
den gemeenten (3 van de 14 worden opgelost).

Redelijke prijs

Er ontstaat een waterschap dat duurzaam voor een redelijke prijs kan opereren. De investeringsruimte
is volgens de laatste cijfers van Vechtstromen i.o. goed op orde.
De tarieven worden op het niveau van het waterschap Regge en Dinkel geharmoniseerd. De verwach-
te lastendrukontwikkeling voor het Vechtstromengebied blijft binnen de afgesproken kaders van het
Bestuursakkoord Water. De fusie heeft geen invloed op de situatie en tarieven bij andere waterschap-
pen. Binnen het deelstroomgebied Rijn-Oost zullen verschillen tussen de tarieven blijven bestaan.

Ook de overige kenmerken van waterschap Vechtstromen i.o. zijn als positief te beoordelen. Zo ont-
staat een waterschap met ongeveer 830.000 inwoners. Waterschappen die in Nederland tussen
460.000 en 1.000.000 inwoners omvatten zijn in staat lage tarieven te bieden. De afstand tot de bur-
ger/ingeland is overbrugbaar, bovendien worden in de businesscase voorstellen gedaan om die af-
stand klein te houden. De schaal is voldoende om efficiënt te kunnen werken. De omvang van de or-
ganisatie die straks bijVechtstromen ontstaat, is ongeveer 470 fte. Het aantalfte's blijft daarmee ruim
boven de ondergrens van 300 fte.

De investeringen van waterschap Vechtstromen i.o. liggen boven de investeringsniveaus van verge-
lijkbare waterschappen. Het gemiddelde van de landelijke investeringen wordt sterk beïnvloed door de
grote - westelijk gelegen - waterschappen die sterk investeren in primaire keringen. Het gemiddelde
investeringsniveau is dus geen goede vergelijkingsgrond.

Stuurbaar
De provincies Drenthe en Overijssel zullen samen vorm en inhoud moeten geven aan het toezicht op
het fusiewaterschap. Er zijn bij het fusiewaterschap mogelijkheden om te werken met professionele
(fulltime) bestuurders. Drenthe en Overijssel zullen kennis en kunde gezamenlijk moeten borgen om
voldoende tegenspel aan het fusiewaterschap te kunnen bieden. ln die zin kan de fusie een impuls
betekenen voor de stuurbaarheid.
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Houdbaar
De terugverdientijd van deze fusie is anderhalf jaar en valt daarmee ruim binnen de vijf jaar. Er is
sprake van een houdbare oplossing. Over het geheel genomen nemen door deze fusie de onderlinge
tariefsverschillen in het Rijn-Oost gebied af. De omvang van de overhead in de nieuwe organisatie kan
nog niet worden beoordeeld. Echter de organisatie is groot genoeg om een goede verhouding tussen
directe en indirecte functies te kunnen waarborgen. De businesscase is zo ingericht dat de ven¡vachte

lastendruk voor het Vechtstromengebied blijft binnen de afgesproken kaders van het Bestuursakkoord
Water. Aanvullend kan worden opgemerkt dat deze oplossing mogelijk enige verbetering oplevert in
de internationale samenwerking. Dit kan verder worden versterkt door intensieve samenwerking met
waterschap Rijn en lJssel.

Consultatie
De uitkomsten van het toetsingsrapport zijn voorgelegd aan het waterschap Vechtstromen i.o.. Deze
heeft aangegeven zich te herkennen in de conclusies. De Vechtstromen i.o. geeft ook aan zich verder
in te zetten voor verdergaande samenwerking in het Rijn-Oost-gebied. De uitwerkingssuggesties zoals
die bij de conclusies zijn venrvoord, worden al uitgebreid opgepakt en uitgewerkt door het fusiewater-
schap.

Op basis van de toetsing concluderen wij: deze fusie is reëel, houdbaar en levert geen of nauwelijks
blokkades op voor andere oplossingen; in die zin een 'no regret' oplossing. De businesscase is goed

opgebouwd en de bezuinigingsramingen voorzichtig. De volgende punten kunnen in het vervolg van
de organisatieontwikkeling door het nieuwe waterschap worden gebruikt als aandachtspunten:
1. Aanscherping en innovatie in de bezuinigingsvoorstellen
2. Onderbouwing door het uitwerken van de maatregelen
3. Herijking van de samenwerking en het gebruiken van shared services.

Deze fusie is een maatregel die goed is voor de toekomst van het waterbeheer in het deelstroomge-
bied Rijn Oost. De maatregel geeft eveneens ruimte wanneer andere verbeteringen van organisatie
en inrichting zich voordoen. ln die zin kan de fusie als een no regret maatregel worden gezien

Ontwerpreglement
Het ontwerpreglement voorziet in de oprichting van het nieuwe waterschap Vechtstromen en is geba-

seerd op de huidige reglementen voor de waterschappen. De belangrijkste onderwerpen die worden
geregeld in het reglement zijn het gebied, de taak, het bestuur, de verdeling van de geborgde zetels
over de specifieke belangencategorieën, het toezicht en het overgangsbestuur.

Democratische legitimiteit bij omvang en samenstelling van het bestuur
De herkenbaarheid van gekozen volksvertegenwoordigers bij de waterschappen en de bestuurlijke
legitimiteit moet ook na de fusie geborgd zijn. De democratische legitimiteit van het waterschap wordt
geborgd via de omvang en de samenstelling van het algemeen bestuur. Het nieuwe waterschap
vraagt om een voldoende groot bestuur om een representatieve vertegenwoordiging, behoud van
gebiedsbinding en herkenbaarheid te kunnen garanderen. Vanuit dit oogpunt is ook door de beide
zittende besturen de voorkeur uitgesproken de huidige omvang van het bestuur van het grootste wa-
terschap te handhaven (status quo) voor het nieuwe waterschap, zijnde 27 leden.
Het bestuur dient te worden samengesteld uit de volgende, in de Waterschapswet aangewezen, cate-
gorieën van belanghebbenden: ingezetenen (algemeen taakbelang) en natuurterreinen, overig onge-
bouwd en bedrijfsgebouwd (specifiek taakbelang).
Op een totale bestuursomvang van minimaal 18 en maximaal 30 zetels zijn zeven tot negen zetels
gereserveerd voor de specifieke categorieën (natuurterreinen, overig ongebouwd en bedrijfsgebouwd)
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gezamenlijk, waarbij iedere categorie minimaal één zetel toegewezen krijgt om vertegenwoordiging
zeker te stellen. De overige zetels zijn voor de categorie ingezetenen.

Volgens de Waterschapswet wordt voor de bepaling van het aantal zetels van elke categorie in aan-
merking genomen "de aard en de omvang van het belang of de belangen die de categorie heeft bij de
uitoefening van de taken van het waterschap". De wet geeft hiervoor geen nadere criteria.

De verhouding tussen ingezetenen en specifieke categorieën is in de huidige situatie bij beide water-
schappen 2:1 . Deze verhouding wordt aangehouden. Dit leidt tot een verdeling van 18 zetels voor de
categorie ingezetenen en 9 zetels voor de specifieke categorieën.
ln de beide huidige waterschappen zijn de specifieke categorieën in een nagenoeg vergelijkbare on-
derlinge verhouding vertegenwoordigd. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit door het enkele
feit van het samenvoegen van beide waterschappen verandert. Daarom is door de commissie voorge-
steld deze verhouding tussen de categorieën overig ongebouwd, bedrijfsgebouwd en natuurterreinen
als uitgangspunt te nemen.

Terinzagelegg¡ng
Het ontwerp van het reglement lag van 5 oktober 2012lot en met 15 november 2012 ter inzage. Er is
één zienswijze ingediend. Deze zienswijze van het Bosschap heeft betrekking op de verdeling van de
geborgde zetels in het algemeen bestuur voor de categorieën ongebouwd, natuur en bedrijfsgebouwd.
De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpreglement. Wat betreft de zetelverdeling
van de geborgde zetels blijven wij de lijn aanhouden die in 2008 is gevolgd bij de verdeling van de
geborgde zetels bij de aanpassing van de reglementen voor de waterschappen Regge en Dinkel en

Velt en Vecht. Dit betekent de volgende verdeling van geborgde zetels: 4 ongebouwd, 4 bedrijfsge-
bouwd en 1 zetel voor natuurterreinen. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar de bijgevoegde
reactienota.

Conclusie
Wij stellen vast dat een fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht wenselijk is

Om per 1 januari2014 het nieuwe waterschap Vechtstromen in te kunnen stellen moet een reglement
worden vastgesteld door uw staten en provinciale staten van Overijssel en Gelderland.

Wij vragen u dit voorstel te behandelen in uw commissievergadering van 9 januari 2013 en de staten-
vergadering van 30 januari 2013. Behandeling in provinciale staten van Overijssel is gepland op

30 januari 2013 en in provinciale staten van Gelderland op 13 februari 2013.



Reactienota naar aanleiding van de zienswijze in verband met het ontwerp Reglement
waterschap Vechtstromen

1.INLEIDING

Het ontwerp reglement van het waterschap Vechtstromen heeft ter inzage gelegen van 5
oktober tot en met 15 november 2012. Deze reactienota is vastgesteld door de commissie ex
artikel 6 van de Waterschapswet die is ingesteld door GS van Overijssel, Drenthe en
Gelderland bij besluit van 21 februari 2012.

Het Bosschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. ln
deze nota wordt de zienswijze besproken. Het Bosschap ontvangt een exemplaar van deze
reactienota.

2. ZIENSWIJZE EN REACTIE

Zienswiize Bosschap

Er wordt gepleit voor een evenwichtige verdeling van de geborgde zetels over de specifieke
belangen in het reglement Vechtstromen. De aard en omvang van het belang van een
categorie bij taakuitoefeníng van het waterschap lijkt vertegenwoordigd te worden door de
economische waarde van de onroerende zaken. Door de economische (WOZ) waarde eerst
als criterium te hanteren en vervolgens pas naar de diversiteit van de belangen te kijken,
wordt het specifieke belang van natuurterreineigenaren ondergewaardeerd. Dit terwijl
natuurterreinen een belangrijke maatschappel ijke en econom ische waarde
vertegenwoordigen die verder gaat dan wat in de WOZ tot uitdrukking komt. Het gaat daarbij
om de waarde van biodiversiteit , woon- en vestigingsklimaat, volksgezondheid, en
specifieker in de context van het waterbeheer, het schoon houden, vasthouden en bergen
van grond- en oppervlaktewater.

Uitgangspunt voor het instellen van geborgde zetels in de Waterschapswet is gebaseerd op
het feit dat de drie categorieën eigenaren voor hun bedrijfsvoering direct afhankelijk zijn van
het kwalitatieve en kwantitatieve watersysteem en dus van de activiteiten van de
waterschappen. Deze afhankelijkheid geldt ook in hoge mate voor het natuurbeheer door
natuur- en landgoedeigenaren. Door aan iedere categorie tenminste twee zetels toe te
kennen klinken de directe belangen van de specifieke categorieën evenredig door in het
waterschap. Afhankelijk van de specifieke situatie van een waterschap en andere
zwaarwegende argumenten kan aan een specifiek belang vervolgens een derde zetel worden
toegewezen. Daarnaast wordt door middel van de democratisch gekozen bestuursleden de
algemene belangen zoals wonen, werken, landbouw, natuur, landschap en recreatie in het
waterschapsgebied gewaarborgd. Het staat een ieder vrij om deel te nemen aan deze
algemene waterschapsverkiezingen en om via een lijst aanvullende zetels te verkrijgen.

Reactie

De interne verdeling van de geborgde zetels is gebaseerd op de situaties in de reglementen
2008, die destijds opnieuw zijn vastgesteld naar aanleiding van de gewijzigde
waterschapswet.
Als grondslag voor het bepalen van het belang is voor alle waterschappen in 2008 gekozen
voor de economische waarde van de onroerende zaak.De economische waarde geeft een
goede weergave van de aard en omvang van het door het waterschap te beschermen belang.
Daarnaast is het een eenvoudige en transparante methode die aansluit bij de nieuwe
financieringssystematiek. Voor de verdeling van de geborgde zetels dient volgens de wet te
worden gekeken naar de aard en omvang van het belang van de categorie. Zoals gezegd
dient conform de wet elke categorie in ieder geval 1 zetel te hebben.
Het huidige bestuur van het waterschap Velt en Vecht bestaaluit2l leden waarvan 14 voor
ingezetenen, 3 bedrijfsgebouwd, 1 natuurterreinen en 3 voor ongebouwd. Bij het waterschap
Regge en Dinkel bestaat het bestuur uit 2T leden waarvan 1B voor ingezetenen, 4 voor
bedrijfsgebouwd, I voor natuurterreinen en 4 voor ongebouwd. Bij beide waterschappen zijn
in de huidige besturen de categorieën in een vergelijkbare verhouding vertegenwoordigd
(213e ingezetenen en 1/3e geborgd).



Nu in beide waterschappen de categorieën in een vergelijkbare verhouding zijn
vertegenwoordigd en er geen redenen zijn om op voorhand aan te nemen dat dit door het
enkele feit van het samenvoegen van beide waterschappen veranderd, leidt dit tot de
conclusie dat het nieuwe waterschap een verhouding tussen de verschillende categorieën
moet verkrijgen die gelijk is aan de huidige situatie en ook recht doet aan de nieuwe omvang
van het waterschap.

Met een zetel voor natuur is het belang van de natuurorganisaties voldoende gewaarborgd.
De natuurorganisaties hebben daarnaast de mogelijkheid om een lijst in te dienen voor de
ingezetenenverkiezingen, waardoor zevia het democratisch proces de mogelijkheid hebben
om hun positie in het waterschapsbestuur te versterken.
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Behandeld door de heer R.A. Brouwer (0592) 36 58 53
Onderwerp: Reglement waterschap Vechtstromen; reactie op zienswijze

Geachte mevrouw Van Dijk,

Hierbij sturen wij u het statenvoorstel over het vaststellen van het reglement voor het
waterschap Vechtstromen en de bijbehorende reactienota. ln deze reactienota
hebben wij uw zienswijze behandeld.

Het statenvoorstel wordt op 9 januari 2013 besproken in de Statencommissie
Omgevingsbeleid. U kunt gebruikmaken van het spreekrecht in deze commissie.

Behandeling van het Statenvoorstel is voorzien in provinciale staten van Drenthe van
30 januari 2013.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van

, secretaris voorzitter

Bijlage(n):

tt</coll.

/
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PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND;

gelezen het voorstel van de colleges van gedeputeerde staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland;

gelet op artikel 2 en artikel 6 van de Waterschapswet;

BESLUITEN

ieder voor zovet ze bevoegd zijn;

I. OPHEFFEN

A. Per 1 januari 2014 de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht op te heffen

B. Per 1 januari 2014 het Reglement voor het waterschap Regge en Dinkel 2008 en het Reglement
voor het waterschap Velt en Vecht 2008 in te trekken.

II. INSTELLEN

A. Per 1 januari 2014 in te stellen het waterschap Vechtstromen en

B. de verordening: Reglement voor het waterschap Vechtstromen zoals opgenomen in bijlage I van
dit besluit vast te stellen.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

De overgangsbepalingen zoals opgenomen in bijlage ll van dit besluit vast te stellen

IV. SLOTBEPALINGEN

1. Het reglement voor het waterschap Vechtstromen treedt in werking op 1 januari 2014.
2. De overgangsbepalingen zoals deze zijn opgenomen in bijlage ll van dit besluit treden in werking

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven Provinciaal blad waarin
deze regeling wordt geplaatst.

3. lndien het laatst uitgegeven Provinciaal blad, waarin dit besluít wordt geplaatst, wordt uitgegeven
na 1 maart 2013 werken de artikelen 9 tot en met 16 van bijlage ll terug tot 1 maart 2013.



Zwolle,30 januari20l3

Provinciale staten van Drenthe,

Arnhem, 1 3 februari 201 3

Provinciale staten van Gelderland,
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Bijlage I

Reglement van het Waterschap Vechtstromen

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel I Begripsomschrijvingen
Dit reglement verstaat onder:
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Waterschap Vechtstromen;

b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen;

c. categorie bedrijfsgebouwd: categorie bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder d van de wet;
d. categorie ingezetenen: categorie bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet;
e. categorie natuurterreinen: categorie bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder c van de wet;
f . categorie ongebouwd: de bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder b van de wet;
g. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Overijsselen van Drenthe, tenzijanders is

bepaald;
h. watersysteem: watersysteem als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet;
i. wet:Waterschapswet.

HOOFDSTUK 2 NAAM, GEBIED, ZETEL EN TAAK VAN HET WATERSCHAP

Artikel 2 Naam en gebied van het waterschap
1. Er is een waterschap met de naam Waterschap Vechtstromen, verder aan te duiden als het

waterschap.

2. Het gebied van het waterschap is aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart.
3. De grenzen van het in het tweede lid bedoelde gebied kunnen nader worden aangegeven

op door gedeputeerde staten vast te stellen detailkaarten met een schaal van l:10.000.
4. Van elk van de kaarten, bedoeld in het tweede en het derde lid, berust een exemplaar bij het

waterschap en bijde provincies Overijssel en Drenthe.

Artikel 3 Zetel van het waterschap
Het waterschap is gevestigd in de gemeente Almelo.

Artikel 4 Taak van het waterschap
1. De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover

deze taak niet aan een ander publiekrechtelijk lichaam is opgedragen.
2. De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat:

a. de zorg voor het watersysteem, als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet;
b. het zuiveren van afvalwater, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet, alsmede het

zuiveren van afualwater dat op andere wijze dan via de gemeentelijke riolering wordt
aangeleverd op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap, hreronder mede
begrepen het zuiveren van stedelijk afvalwater dat afkomstig is vanuit het beheersgebied
van een aangrenzende waterbeheerder en dat om doelmatigheidsredenen wordt
gezuiverd op een zuiveringstechnisch werk dat in beheer is bij het waterschap.

3. Het waterschap heeft daarnaast als taak de zorg voor het vaanruegbeheer van de
Overijsselsche Vecht in het gebied vanaf de Duitse grens tot en met de monding van de
Regge bijOmmen.
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HOOFDSTUK 3 DE SAMENSTELLING EN INRICHTING VAN HET
WATERSCHAPSBESTUUR

Artikel 5 Benaming bestuursorgaan
De voorzitter kan de titel Watergraaf dragen

$ 3.l. Hef algemeen bestuur

Artikel 6 Omvang en samenstelling algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit 27 leden. Hiervan vertegenwoordigen
a. 18 leden de categorie ingezetenen;
b. vier leden de categorie ongebouwd;
c. één lid de categorie natuurterreinen;
d. vier leden de categorie bedrijfsgebouwd.

Artikel 7 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels
1. Voor de categorie bedrijfsgebouwd worden door de Kamer van Koophandel Oost Nederland

twee vertegenwoordigers en door de Kamer van Koophandel Noord-Nederland eveneens
twee vertegenwoordigers benoemd.

2. Voor de categorie ongebouwd worden door de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord vier
vertegenwoord igers benoemd.

Artikel I Reglement van orde
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een

reglement van orde vast.
2. ln het reglement van orde worden in ieder geval regels gesteld ten aanzien van de wijze van

oproeping tot de vergadering, de openbaarheid van de vergaderingen, het vergader- en het
besluitquorum, de handhaving van de orde tijdens de vergaderingen en de wijze waarop de
stemm ingen plaatsvinden.

$ 3.2. Het dagelijks bestuur

Artikel9 Omvang dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen
aantal leden dat ten minste 2 en ten hoogste 5 bedraagt.

S 3.2.1 benoeming, ontslag en vervanging van de leden van het dagelijks öesfuur

Artikel 10 Benoeming van de leden van het dagelijks bestuur
1. De benoeming van de leden, met uitzondering van de voorzitter vindt plaats in de eerste

vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling.
2. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 41, tweede lid,

van de wet.
3. De tot lid van het dagelijks bestuur benoemde wordt geacht de benoeming niet aan te

nemen, indien de voorzitter op de tiende dag na kennisgeving van de benoeming door
middel van een aangetekende brief nog geen mededeling van hem heeft ontvangen dat hij

de benoeming aanneemt.
4. Wanneer de benoeming niet is aangenomen, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe

benoeming.
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5. De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig
mogelijk nadat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur is vervuld, tenzij het
algemeen bestuur besluit het aantal leden te verminderen dan wel indien toepassing wordt
gegeven aan het tweede lid.

Artikel 11 Ingang benoeming leden dagelijks bestuur
1. ln het geval van artikel 10, eerste lid, gaat de benoeming van degene, die de benoeming tot

lid van het dagelijks bestuur heeft aangenomen, in op het tijdstip waarop ten minste de helft
van de andere leden zijn benoeming heeft aangenomen of, indien de aanneming van de
benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat tijdstip.

2. Vanaf het tijdstip van aftreden van de andere leden tot het tijdstip waarop ten minste de helft
van de andere leden de benoeming heeft aangenomen, treedt de voorzitter in de plaats van
het dagelijks bestuur.

Artikel 12 Ontslag op eigen initiatief
1. Een lid van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen.

Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur.
2. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn

ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.

Artikel 13 Vervanging leden dagelijks bestuur
1. Bij langdurige afwezigheid van een lid, of indien een lid met de waarneming van het ambt

van voorzitter is belast, kan hijworden vervangen door een lid van het algemeen bestuur,
aan te wijzen door het algemeen bestuur.

2. Degene die gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken een lid heeft vervangen, geniet
een vergoeding ten bedrage van de voor dat lid vastgestelde bezoldiging. De vergoeding
wordt verminderd met hetgeen als lid van het algemeen bestuur als vergoeding wordt
ontvangen.

S 3.2.2 Overige bepalingen betreffende het dagelijks bestuur

Artikel 14 Reglement van orde
1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een

reglement van orde vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.
2. ln het reglement van orde worden in ieder geval regels gesteld ten aanzien van de wijze van

oproeping tot vergadering, het vergader- en besluitquorum, de handhaving van de orde
tijdens de vergaderingen en de wijze waarop de stemmingen plaatsvinden.

Artikel 15 lntrekking beroepen of bezwaren
lngestelde beroepen of gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 86, derde lid, van de wet
worden slechts ingetrokken als het algemeen bestuur daartoe beslist.

$ 3.3. De voorzitter

Artikel 16 Benoeming voorzitter
1. Alvorens een aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter als bedoeld in artikel 46,

derde lid, van de wet wordt opgemaakt, wordt behalve in het geval van een herbenoeming
een open sollicitatieprocedure gevolgd.

2. lndien de aanbeveling uit meer dan één persoon bestaat, wordt over iedere plaats op de
aanbeveling afzonderlijk gestemd.
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3. Voor de toepassing van artikel 46, derde en vijfde lid van de wet wordt onder gedeputeerde
staten verstaan: gedeputeerde staten van Overijssel.

4. Samen met de aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter wordt een uittreksel uit de
notulen van de gehouden stemming aan gedeputeerde staten gezonden.

5. De aflegging van de eed (verklaring en belofte), bedoeld in artikel 50 van de wet, vindt
plaats in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

A¡tikel 17 Woonplaats voorzitter
1. De voorzitter heeft zijn werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap.
2. Het algemeen bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid

$ 3.4. De secretaris

Artikel 18 Benoeming secretaris
De benoeming van de secretaris geschiedt op voordracht van het dagelijks bestuur

Artikel 19 Taken en bevoegdheden
1. Het algemeen bestuur stelt in een instructie nadere regels over de taken en de

bevoegdheden van de secretaris.
2. Artikel 33, eerste en tweede lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing

HOOFDSTUK4TOEZICHT

Artikel 20 Toezichtbevoegdheid
1. Het toezicht op het waterschapsbestuur wordt uitgeoefend door gedeputeerde staten, tenzij

anders is bepaald.
2. Gedeputeerde staten bepalen in onderling overleg op welke wijze de voorbereiding en de

besluitvorming zal plaatsvinden over hetgeen ter zake van het gemeenschappelijk toezicht
moet worden beslist.

Artikel2l Meldingen
1. Het dagelijks bestuur zendt aan gedeputeerde staten:

a. besluiten tot oprichting of deelneming in een rechtspersoon, voor zover hierbij een
belangrijk onderdeel van de aan het waterschap opgedragen taak betrokken is ;

b. het ontwerp van een besluit tot vaststelling of wijziging van een keur als bedoeld in

artikel 80, eerste lid, van de wet;
c. het ontwerp van een besluit en het besluit tot vaststelling of wijziging van een

calamiteitenplan als bedoeld in artikel 5.29, eerste lid, van de Waterwet.
2. Het dagelijks bestuur zendt aan gedeputeerde staten van de provincie op wier grondgebied

een peilbesluit betrekking heeft het ontwerp van een besluit en het besluit tot vaststelling of
wijziging van een peilbesluit als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Watenryet.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 22Wijzigingen van beperkte strekking
Provinciale staten van Overijssel en van Drenthe zijn gezamenlijk bevoegd tot wijziging van het
reglement, tenzij het desbetreffende besluit een regeling bevat van de in artikel 5, tweede lid,

van de wet genoemde onderwerpen.
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Artikel23 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement voor het Waterschap Vechtstromen.
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Bijlage ll

Overgangsbepalingen voor het Waterschap Vechtstromen

Artikel I Definities
ln deze Overgangsbepalingen wordt verstaan onder:
a. op te heffen waterschappen: het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt en

Vecht;
b. overgaand gebied: gebied van de op te heffen waterschappen dat deel gaat uitmaken van

het w ate rsch a p Ve c htstro me n.

$ 1. Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel 2 Rechtskracht van voorschriften en uitoefening van bevoegdheden
1. De op 31 december 2013 voor overgaand gebied geldende waterschapsvoorschriften en

waterschapsbesluiten behouden hun rechtskracht voor dat gebied totdat deze door het
bevoegde gezag van hetWaterschap Vechtstromen zijn ingetrokken.

2. Met ingang van 1 januari 2014 en zolang de in het eerste lid bedoelde voorschriften en
besluiten gelden, oefenen de in het Waterschap Vechtstromen bevoegde bestuursorganen
en ambtenaren de bevoegdheden uit welke bij die voorschriften en besluiten aan
overeenkomstige organen en ambtenaren zijn toegekend.

Artikel 3 Reglementen van orde; regelingen vergoedingen

1. Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het
Waterschap Vechtstromen gelden de reglementen van orde van het Waterschap Regge en
Dinkel totdat zij door andere zijn vervangen

2. Voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vechtstromen gelden de
regelingen inzake een vergoeding van werkzaamheden en een tegemoetkoming in kosten
van het Waterschap Regge en Dinkel totdat zij door andere zijn vervangen.

Artikel 4 lnstructie secretaris
Voor de secretaris van het Waterschap Vechtstromen geldt de instructie van het Waterschap
Regge en Dinkel totdat zij door een andere is vervangen.

Artikel 5 Kostentoedelingsverordeni ng
Artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing op de kostentoedelingsverordening, bedoeld in artikel
120, eerste lid, van de wet.

Artikel 6 Belastingverordeningen
Artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing op de belastingverordeningen, genoemd in artikel 113
van de wet. Ten aanzien van overgaand gebied houden deze verordeningen op te gelden met
ingang van I januari 2014, doch zij behouden hun rechtskracht voor de belastingjaren welke
vóór die datum zijn aangevangen.

Artikel 7 Jaarrekening
1. Zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 maakl het dagelijks bestuur van het Waterschap

Vechtstromen de rekening van het laatste dienstjaar van elk van de op te heffen
waterschappen in ontwerp op.
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2. De in het eerste lid bedoelde rekeningen worden zo spoedig mogelijk door het algemeen
bestuur van het Waterschap Vechtstromen vastgesteld.

3. De controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een verslag van bevindingen geschiedt door de accountant die op
grond van artikel 109, tweede lid, van de wet is aangewezen door het algemeen bestuur van
elk van de op te heffen waterschappen.

ArtikelS Archief
Met ingang van 1 januari2014 gaan de archiefbescheiden van de op te heffen waterschappen
over naar het Waterschap Vechtstromen.

$ 2 Voorbereid i ngscomm i s sie

Artikel 9. Voorbereidingscommissie
1. Tot 1 januari 2014 is een voorbereidingscommissie belast met de voorbereiding van de

besluitvorming die nodig is voor het adequaat functioneren van het Waterschap
Vechtstromen vanaf 1 januari2014.

2. De voorbereidingscommissie bestaat uit de beide voorzitters van de op te heffen
waterschappen en uit vier andere leden van de beide dagelijks besturen. De beide dagelijks
besturen wijzen daarvoor elk 2 leden uit hun midden aan.

3. Voorzitter van de voorbereidingscommissie is de voorzitter van het Waterschap Velt en

Vecht.
4. De voorbereidingscommissie wijst een secretaris aan die de commissie ter zijde staat bij de

uitoefening van haar taak.
5. De in het eerste lid bedoelde voorbereiding betreft in ieder gevalde begroting voor 2014, de

meerjarenraming, de kostentoedelingsverordening en de belastingverordeningen.
6. De voorbereidingscommissie oefent de bevoegdheden uit die een dagelijks bestuur van een

waterschap heeft bij de voorbereiding van de in het vijfde lid genoemde aangelegenheden.
7. De voorbereidingscommissie betrekt de algemene besturen van de op te heffen

waterschappen in elk geval bij de voorbereiding van de in het vijfde lid genoemde
aangelegenheden.

$ 3. Verkiezingen van het algemeen bestuur

Artikel 10 Zittingsduur algemeen bestuur op te heffen waterschappen
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van de wet eindigt de zittingsduur van de zittende
leden - als bedoeld in artikel 174 van de wet - van het algemeen bestuur van elk van de op te
heffen waterschappen op 31 december 2013.

Artikel ll Toepassing artikel 28, eerste lid van de wet
Het Waterschap Regge en Dinkel is ingevolge artikel 28, eerste lid, van de wet belast met de
voorbereidingen van de verkiezingen van de leden van het eerste algemeen bestuur van het
Waterschap Vechtstrom en.
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Artikel 12 Eerste vergadering algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het Waterschap Vechtstromen vergadert voor de eerste maal op een
door de interim voorzitter te bepalen dag in de periode van 2 tot en met B januari 2014.

$ 4 De voorzitter

Artikel I 3 Interim-voorzitter
1. Tot aan het tijdstip waarop de benoeming van de voorzitter, bedoeld in artikel 46 van de wet,

heeft plaatsgevonden, treedt een interim-voorzitter op.

2. Gedeputeerde staten van Overijssel- gehoord gedeputeerde staten van Drenthe -

benoemen deze interim-voorzitter uiterlijk vier weken voor 1 januari 2014 op basis van een
voordracht van de voorbereidingscommissie, bedoeld in artikel 9.

3. De artikelen 3.24 tol en met 3.41 van het Waterschapsbesluit en de vijfde afdeling van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers zijn van overeenkomstige toepassing op de
interim-voorzitter.

Artikel 14 Benoeming eerste voorzitter
De aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter, bedoeld in artikel 46, derde lid, van de wet
wordt de eerste maal opgemaakt door het algemeen bestuur van het Waterschap Vechtstromen.
Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid af te wijken van artikel 16 van het reglement van
het Waterschap Vechtstromen.

Artikel 1 5 lnterim-secretaris
1. Tot het tijdstip waarop de benoeming van de secretaris, bedoeld in artikel 53 van de wet,

ingaat treedt de secretaris van de voorbereidingscommissie, bedoeld in artikel g, op als
interim- secretaris.

2. De voorbereidingscommissie kan door de zittende algemeen besturen belast worden met de
voorbereiding van de voordracht als bedoeld in artikel 18 van het reglement van het
Waterschap Vechtstromen..

$ 5. RechfsposrTre

Artikel 16 Rechtspositieregeling van de ambtenaren
1 . Voor 1 januari 2014 stellen de dagelijkse besturen van de op te heffen waterschappen na

georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van de ambtenaren- organisaties een
sociaal statuut vast.

2. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de secretarissen van de op te heffen waterschappen
eervol uit hun functie ontslagen.

3. Met ingang van 1 januari 2014 gaan de ambtenaren en het overige personeel met een
aanstelling voor onbepaalde tijd dan wel langer dan 1 januari2014 van de op te heffen
waterschappen over in dienst van het Waterschap Vechtstromen. De plaatsing in functie,
met uitzondering van de functie van secretaris, geschiedt overeenkomstig de bepalingen
van het sociaal statuut.

4. Voorzieningen, de verdere voorbereiding van de overgang van de ambtenaren en het
overige personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd dan wel langer dan 1 januari

2014 betreffende, zijn onderu,uerp van het in het eerste lid bedoelde georganiseerd overleg
en van overleg met de ondernemingsraden van de op te heffen waterschappen.
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Artikel 17 Wþigingen \ran beperkte strekkÍng
Provinciale statên van Overijssel ên van Drenthezijn gezamenlük bevoegd tot wijziging van de
overgangsbepalingen,
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TOELICHTING op het Reglement van het Waterschap Vechtstromen

Algemeen
Artikel 2 van de Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid tot het opheffen en het instellen van

waterschappen, tot regeling van hun taken en inrichting en van de samenstelling van hun besturen en

tot de verdere reglementering van waterschappen aan provinciale staten behoort en dat de

uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt bij provinciale verordening. Omdat hier sprake is van een
interprovinciaal waterschap, worden de bevoegdheden, op grond van artikel 6 van de

Waterschapswet, gemeenschappelijk door provinciale staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland

uitgeoefend.

De waterschapsreglementen zijn interprovinciaal geüniformeerd en gemoderniseerd. Bij het opstellen

van het onderhavige reglement is dan ook gebruik gemaakt van een modelreglement dat door het

lPO, in overleg met de Unie van Waterschappen, is opgesteld.
Het onderhavige reglement schept in aansluiting op de Waterschapswet het kader voor het nieuwe

waterschap. Het beperkt zich tot de essentiële aspecten betreffende de inrichting en het functioneren
van het waterschap. De belangrijkste onderwerpen die worden geregeld, zijn het gebied, de taak, het

bestuur, de verdeling van de geborgde zetels over de specifieke belangencategorieen, het aanwijzen

van de organisaties die de vertegenwoordigers voor de categorieën bedrijven en ongebouwd mogen

benoemen en het toezicht.

ARTIKELGEWIJS
Onder Romeinse I worden per 1 januari 2014 het Waterschap Regge en en Dinkel en het Waterschap
Velt en Vecht opgeheven en de beide reglementen ingetrokken. Vervolgens wordt onder Romeinse ll
het Waterschap Vechtstromen ingesteld en het reglement van dit nieuwe waterschap vastgesteld. Het
reglement in opgenomen in bijlage l.

Om de overgang van twee naar één waterschap soepel te laten verlopen zijn in bijlage ll de

overgangsbepalingen opgenomen., die onder Romeinse lll worden vastgesteld.

Onder Romeinse lV zijn bepalingen betreffende het van kracht worden van de besluiten I tot en met lll
opgenomen. Voor de besluiten onder lA en llA en B geldt dat deze besluiten op grond van artikel 5
van de Waterschapswet goedgekeurd moet worden door de Minister van lnfrastructuur en Milieu. De
goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
De overgangsbepalingen zoals deze zijn opgenomen in bijlage ll treden in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt
geplaatst. lndien het laatst uitgegeven Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 maart 2013, werken de artikelen 9 en 16 terug tot en met 1 maart 2013. Deze
bepalingen betreffen de formele zaken die voorafgaand aan de instelling van het nieuwe waterschap
moeten worden geregeld, te weten de voorbereidingscommissie en haar taken en de rechtspositie van
het personeel.

Toelichting op Bijlage I Reglement voor het Waterschap Vechtstromen

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Waterschapswet kunnen als hoofdtaken aan het waterschap

de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van het afvalwater op de voet van artikel

3.4 van de Waten¡vet worden opgedragen. ln dit reglement is het begrip watersysteem nader
gedefinieerd en is daarbij aansluiting gezocht bij de terminologie van de Waten¡vet.
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HOOFDSTUK 2 NAAM, GEBIED, ZETEL EN TAAK VAN HET WATERSCHAP

Artikel 2 Naam en geb¡ed van het waterschap
Bij het bepalen van het gebied van het waterschap is acht geslagen op het uitgangspunt voor de

bestuurlijke organisatie van de waterstaatszorg, dat bij de vorming van waterschappen zo veel

mogelijk rekening wordt gehouden met de waterstaatkundige eenheden. Een waterstaatkundige
eenheid bestaat uit een samenhangend stelsel van oppervlaktewateren en gronden (inclusief
gebruikers, bewoners en gebouwen), die belang hebben bij de instandhouding van dat stelsel.

Het gebied van het waterschap wordt aangegeven op de kaart die deel uitmaakt van het reglement.

Op de kaart zijn de grenzen van het waterschapsgebied zo eenduidig mogelijk vastgelegd. Er kunnen
gebiedsspecifieke situaties zijn waarbij het noodzakelijk is de grens van het waterschapsgebied
nauwkeuriger vast te stellen (bijvoorbeeld daar waar de grens door bebouwd gebied loopt). ln het
reglement is de mogelijkheid opgenomen om voor de precieze aanduiding van de grenzen van het

waterschapsgebied detailkaarten vast te stellen. Het vaststellen van de detailkaarten is opgedragen
aan gedeputeerde staten.

Artikel 3 Zetel van het waterschap,
Het waterschap heeft als (publieke) rechtspersoon een statutaire zetel nodig. Door de waterschappen
is voorgesteld als statutaire vestigingsplaats voor het nieuwe Drents-Overijsselse waterschap de
gemeente Almelo te kiezen. Dit vanuit het oogpunt dat het grootste deel van het nieuwe waterschap in

Overijssel ligt.

Deze keuze staat los van de mogelijkheid om meer vestigingen aan te houden.

Artikel 4 Taak van het waterschap
ln artikel 4 van het reglement is aangesloten bij de wet en de huidige situatie door aan het waterschap
de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater op te dragen. De zorg
voor het watersysteem omvat de zorg voor de waterkering en de zorg voor de waterhuishouding,

waaronder ook de zorg voor de waterkwaliteit.
Onder de zorg voor de waterhuishouding moet ook het regelen van de grondwaterstanden via het
peilbeheer van het oppervlaktewater worden gerekend. Het gebruik van de term "zorg voor het
watersysteem" benadrukt dat de tot op heden afzonderlijk benoemde taken een nauwe onderlinge

samenhang kennen en als één integrale taak moeten worden uitgevoerd. De toekenning van "de zorg

voor het watersysteem" aan het waterschap impliceert overigens niet dat alle zorg voor het
watersysteem of de watersystemen in het waterschapsgebied aan het waterschap wordt toegekend.
Ook andere overheden oefenen taken ter zake uit. ln het eerste lid van artikel 2.3 is daarom
aangegeven dat het waterschap verantwoordelijk is voor de waterstaatkundige verzorging van zijn
gebied, voor zover deze taak niet bij andere publiekrechtelijke lichamen berust.

Artikel 4, eerste lid kent een duidelijke relatie met artikel 3:4, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). ln artikel 3:4, eerste lid Awb is namelijk geregeld dat het bestuursorgaan de

rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afweegt, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of
uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. Wanneer een

bestuursorgaan van het waterschap derhalve een besluit of handeling overweegt, dient het over te
gaan tot een afweging van alle bij de concrete beslissing of handeling betrokken belangen. Met artikel

4, eerste lid wordt aangegeven dat het waterschap zich bij de belangenafweging primair moet laten
leiden door de waterhuishoudkundige belangen. Het zijn deze belangen die de doorslag moeten
geven bij de besluitvorming.
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ln artikel 4, tweede lid is ook de zuivering van afvalwater aan het waterschap opgedragen. Bij de
omschrijving van deze taak zijn de doelmatige exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, en de
bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem leidend
geweest.

Op grond van artikel 122d Waterschapswet wordt "ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de
behartiging van de taak inzake het zuiveren van afvalwater onder de naam zuiveringsheffing een
heffing ingesteld ter zake van afvoeren." ln dit verband wordt onder "afvoeren" verstaan het brengen
van stoffen op een riolering of op een zuiveringstechnisch werk" (artikel 122 c, onderdeel c). Het
waterschap beheert en exploiteert meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties (hierna: rwzi's). ln de
rwzi's worden verschillende stromen afvalwater gezuiverd:

- afvalwater, afgevoerd via de gemeentelijke riolering,
- afvalwater, rechtstreeks door bedrijven (al dan niet via een persleiding) afgevoerd,
- afvalwater, per as afgevoerd, en

- afvalwater, van buiten het waterschapsgebied afgevoerd.

Voor alle zuiveringsactiviteiten van het waterschap en voor alle wijzen van afvoeren op een rwzi moet
dus belasting kunnen worden geheven. Daarvoor is vereist dat alle zuiveringsactiviteiten zijn benoemd
als waterschapstaak.

- Het zuiveren van afvalwater, afgevoerd via de gemeentelijke riolering is aan het waterschap
opgedragen op grond van artikel 3.4, eerste lid van de Watenryet: "Zuivering van stedelijk afvalwater
gebracht in een openbaar vuilwaterriool geschiedt in een daartoe bestemde inrichting onder de zorg
van een waterschap". Hierbij is stedelijk afualwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan
met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.
- Het zuiveren van de overige vormen van "afvoeren" is niet in formeelwettelijk benoemd als
waterschapstaak, hoewel ook deze zuivering wel in dienst staat van de bescherming en verbetering
van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (doelstelling artikel 2.1 Wtw).
Op grond van artikel 1, tweede lid van de Waterschapswet worden alle hiervoor genoemde
zuiveringsactiviteiten daarom bij reglement ook opgedragen aan het waterschap. Het gevolg daarvan
is onder meer dat het waterschap voor alle zuiveringswerkzaamheden een heffing moet opleggen. De

hoogte van het heffingstarief kan dan worden berekend op basis van alle kosten die voor de zuivering
worden gemaakt, hetgeen een efficiënte werkwijze mogelijk maakt.

Artikel 4, derde lid. Aan de Vecht is in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 de functie van
vaarweg toegekend. ln die zin is er sprake van afzonderlijk te onderscheiden actief vaarwegbeheer.
Reden om de zorg voor het vaarwegbeheer voor de Vecht in het reglement als taak op te nemen.
Hiermee wordt de taakomschrijving zo als opgenomen in het reglement van het waterschap Velt en

vecht gecontinueerd. De zorg voor het vaarwegbeheer is in het reglement opgenomen op basis van
artikel 2.1, onderdeel c ("vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen"), en de laatste
volzin van artikel 1, tweede lid Wsw: "Daarnaast kan de zorg voor een of meer andere
waterstaatsaangelegenheden zijn of worden opgedragen." Dit deel van de Vecht is sinds - ook als

vaarweg - de overdracht van het Rijk aan de waterschappen al in beheer bij het Waterschap Velt en

Vecht. Bij de bedoelde overdracht zijn ook sluitende financiële afspraken gemaakt. De opname nu in
het reglement heeft dan ook geen financiële gevolgen voor de provincie Overijssel.
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HOOFDSTUK 3 DE SAMENSTELLING EN INRICHTING VAN HET WATERSCHAPSBESTUUR

Dit hoofdstuk geeft een aanvulling op de bepalingen in de Waterschapswet en het

Waterschapsbesluit. De wet regelt onder meer de vereisten voor het lidmaatschap van het bestuur, de
verkiezingen, nevenfuncties, onverenigbare betrekkingen en het afleggen van de eed (dan wel

verklaring en belofte). Voorts bevat de wet bepalingen over de vergaderingen van het algemeen

bestuur en het dagelijks bestuur. Het Waterschapsbesluit bevat onder meer regels over

rechtspositionele aangelegenheden aangaande de voorzitter, zoals benoeming, schorsing, tijdelijk niet

uitoefenen van zijn functie, ontslag, uitkering bij ontslag en aanspraken ingeval van ziekte.

Artikel 5 Titelvan de voorzitter
De voorzitter kan de titel watergraaf dragen. De titel bij het waterschap Velt en Vecht was dijkgraaf, bij

Regge en Dinkel was de titel watergraaf. Voor het Waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld de

titel watergraaf te handhaven.

Er waren in Nederland drie waterschappen zonder primaire keringen. Dat zijn De Dommel, Regge en

Dinkel, en Velt en Vecht. De Dommel en Regge en Dinkel gebruikten om die reden de titel watergraaf
voor hun voorzitter. Het is logisch dit voort te zetten nu ook het nieuwe waterschap geen primaire

keringen zal beheren.
Vanouds wordt de voorzitter van waterschappen in Oost Nederland watergraaf genoemd. Dat was

voorheen zo in het gebied van Velt en Vecht en ook in de Achterhoek en Twente. Er is dus ook een

cultuurhistorische aanleiding om de titel watergraaf te continueren.

De titel watergraaf geeft uitdrukking aan het feit dat het waterbeheer van waterschappen over meer
gaat dan alleen dijkbeheer, waardoor de titel ook passend is in het licht van de moderne tijd en het

actuele takenpakket van de waterschappen. Ook de kenmerken van het beheergebied en de daarmee
samenhangende waterproblematiek pleiten voor een titel die aansluit bij het gehele takenpakket van

het nieuwe waterschap.

$ 3.1. Hef algemeen bestuur

Artikel 6 Omvang algemeen bestuur
ln de Waterschapswet is, uit oogpunt van uniformering, maar ook vanwege doelmatigheid en

slagvaardigheid, de minimale en maximale omvang van het algemeen bestuur vastgelegd. Het

waterschapsbestuur kan bestaan uit minimaal achttien en maximaal dertig leden.

Om te garanderen dat daadwerkelijk alle belangencategorieën vertegenwoordigd zijn, dient niet alleen

de omvang van het bestuur te worden vastgesteld, maar ook het aantal zetels dat daarbinnen

toegekend wordt aan ieder van de specifieke categorieën: bedrijfsgebouwd, natuurterreinen en

ongebouwd.

Op een totale bestuursomvang van minimaal achttien en maximaal dertig zetels zijn minimaal zeven

tot maximaal negen zetels gereserveerd voor de specifieke categorieën gezamenlijk, waarbij iedere

categorie minimaal één zetel toegewezen krijgt om vertegenwoordiging zeker te stellen. De overige

zetels zijn voor de categorie ingezetenen. Met dit stelsel wordt verzekerd ("geborgd") dat bij de

taakuitoefening door het waterschap met alle onderscheiden taakbelangen, de algemene én de

specifieke, rekening wordt gehouden. Deze benadering doet recht aan het functionele karakter van

het waterschap, dat zich daarmee onderscheidt van de organen van algemene democratie.

Doel van de geborgde zetels is het zeker stellen van de vertegenwoordiging van de onderscheiden

belangen in het waterschapsbestuur. Bij de bepaling van de omvang van het bestuur en de aantallen
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zetels per categorie is rekening gehouden met de mate van het belang van iedere categorie. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat de omvang van de betaling door een categorie niet meer als

zelfstandig criterium wordt gehanteerd omdat dit uit de wet is geschrapt. Daarnaast is de mate van
diversiteit van de belangen binnen de categorieën betrokken bij de bepaling van de zetelaantallen.

Artikel 7 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels
De kandidaten voor de categorie bedrijfsgebouwd worden benoemd door de Kamers van Koophandel.

Aangezien in het waterschapsgebied twee Kamers van Koophandel bevoegd zijn, is - overeenkomstig
artikel 14 van de Waterschapswet - bij reglement bepaald op welke wijze de Kamers tot een
voordracht komen. Om het systeem zo transparant en eenvoudig mogelijk te houden is er voor
gekozen elke Kamer twee vertegenwoordigers te laten benoemen. De verhouding tussen het aantal
leden van de Kamers en het belang van de Kamers bij de taakbehartiging door het waterschap is

bepalend voor de vastgelegde keuze.

Voor de categorie ongebouwd is het aan de provincie overgelaten de organisaties aan te wijzen die de
benoeming doen. Bij de aanwijzing van de organisaties is rekening gehouden met de verschillende te
vertegenwoordigen belangen, de organisatiegraad, representativiteit en dekkingsgraad. Uit een
oogpunt van transparantie en eenvoud is gekozen voor één organisatie. LTO Noord is de agrarische
ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas.
Hier speelt dat de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord een dekkingspercentage kent van circa 50%
in het waterschapsgebied. Ook zijn vrijwel alle sectoren hierin vertegenwoordigd. Derhalve is de Land-
en Tuinbouw Organisatie Noord aangewezen als benoemende instantie. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat de benoemende instantie bij het benoemen andere (kleinere) organisaties met gelijkluidende
belangen betrekt. Dit met het oog op een zo goed mogelijke representatieve vertegenwoordiging. De

selectie van de vertegenwoordigers is een verantwoordelijkheid van de benoemende organisaties.

Voor de categorie natuurterreinen is in gevolge de Waterschapswet het Bosschap belast met de
benoeming van kandidaten. Nadere regeling van de benoeming van deze kandidaat in het reglement
is niet noodzakelijk.

De Waterschapswet geeft aan dat de organisaties die de vertegenwoordigers mogen benoemen, de
procedure die zij hanteren voor de selectie en benoeming tijdig moeten vastleggen. Daarbij zij

opgemerkt dat de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat blijkens haar brief aan de
Eerste Kamer van 20 april2O07 met de benoemende organisaties heeft afgesproken dat een open
kandidaatstelling onderdeel uitmaakt van die procedure. Het waterschap zorgt vervolgens voor
publicatie zodat het voor de leden van de belangengroeperingen (maar ook voor andere betrokkenen)
duidelijk is op welke wijze de benoeming tot stand komt. Ook kunnen eventuele kandidaten hun

interesse op dat moment kenbaar maken. De benoeming is bindend, dat wil zeggen de status van de
benoemde kandidaten is gelijk aan die van gekozen kandidaten. Slechts de toetsing door het

algemeen bestuur op grond van artikel 24 van de Waterschapswet kan toelating tot het algemeen
bestuur verhinderen.
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Artikel I Reglement van orde
De Waterschapswet geeft in de artikelen 35 tot en met 39 een aantal bepalingen over openbare en

besloten vergaderingen en over geheimhouding. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde

voor haar vergaderingen vast. Voor de invulling van dat reglement verdient het aanbeveling zo veel

mogelijk aan te sluiten bij de regelingen, die de Gemeentewet en de Provinciewet kennen omtrent
onderwerpen van vergaderorde. Met name wordt hierbij gedacht aan het vergaderquorum, het

besluitquorum, de wijze van uitschrijven van een nieuwe vergadering en het opstellen van de agenda,

stemrecht van de leden, stemprocedures en het bepalen van de stemuitslag.

$ 3.2. Het dagelijks bestuur

Artikel 9 Omvang dagelijks bestuur
Ten aanzien van de omvang van het dagelijks bestuur kan het reglement alleen bepalen hoeveel

leden dit college, afgezien van de voorzitter, minimaal en maximaal telt. ln verhouding tot de omvang
van het algemeen bestuur en ter voorkoming van versnippering van bestuurstaken is gekozen voor
minimaal 2 en maximaal 5 andere bestuursleden.

$ 3.2.1: Benoeming, ontslag en vervanging van de leden van het dagelijks bestuur,

De artikel 10 tot met 13 hebben uitsluitend betrekking op de door het algemeen bestuur benoemde
leden van het dagelijks bestuur. De bepalingen voor de voorzitter staan in paragraaf 3.3.

Artikel 10 Benoeming leden van het dagelijks bestuur
ln de eerste vergadering van het algemeen bestuur vindt de benoeming plaats van de leden van het

dagelijks bestuur. De benoemde wordt geacht zijn benoeming niet aan te nemen, indien hij op de
tiende dag nadat hij in kennis is gesteld van zijn benoeming zijn benoeming niet heeft aanvaard.

Aanvaarding van de benoeming dient te geschieden door middel van een aangetekende brief.
Hiermee wordt aangesloten bij het stelsel van fictieve weigering zoals ook opgenomen in de
Provinciewet en de Gemeentewet.

ln artikel 41, tweede lid, van de Waterschapswet is bepaald dat de benoeming van de leden van het

dagelijks bestuur plaatsvindt uit het algemeen bestuur. Gedeputeerde staten kunnen hiervan

ontheffing verlenen indien het reglement die mogelijkheid biedt. ln het tweede lid is deze mogelijkheid

aan gedeputeerde staten gegeven. Dit maakt het mogelijk om geschikte kandidaten te vinden buiten

de kring van het algemeen bestuur. Voor de leden van het dagelijks bestuur die niet tot het algemeen

bestuur behoren, gelden op grond van artikel 45 wel de eisen die aan de verkiesbaarheid van leden

van het algemeen bestuur worden gesteld alsmede de incompatibiliteiten voor het lidmaatschap van

het algemeen bestuur. Ook de verplichting tot het afleggen van de eed of de belofte is op deze leden

van toepassing. Daarbij dient expliciet te worden opgemerkt dat de leden van het dagelijks bestuur die
via de ontheffing van artikel 41, tweede lid, van de wet in het dagelijks bestuur zijn terecht gekomen

alleen lid zijn van het dagelijks bestuur. Zij mogen dus alleen de bevoegdheden uitoefenen die horen

bij dit bestuur. Ze zi)n geen lid van het algemeen bestuur (dat zou immers leiden tot een wijziging van
het aantal zetels van het algemeen bestuur). en kunnen dan ook geen bevoegdheden uitoefenen van

het algemeen bestuur.

De invulling van een open gevallen plek in het dagelijks bestuur geschiedt zo spoedig mogelijk. Dit

kan anders zijn indien het algemeen bestuur besluit het aantal leden van het dagelijks bestuur te
verminderen.
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Artikel 11 Ingang benoeming leden dagelijks bestuur
ln dit artikelwordt het aanvangstijdstip van de benoeming van de leden geregeld alsmede de

opvolging van het gehele dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) na de verkiezingen

Artikel 12 Ontslag op eigen initiatief
Dit artikel vormt een aanvulling op artikel 41van de wet, waarin het ontslag van de leden summier
wordt geregeld. Leden die hun ontslag nemen, geven hiervan, om bewijsrechtelijke redenen,

schriftelijk kennis aan het algemeen bestuur.

Deze bepaling komt overeen met de artikelen 42 en 43 van respectievelijk de Provinciewet en de

Gemeentewet. De Waterschapswet bevat terzake geen bepalingen. Uit de aard van de

rechtshandeling vloeit voort dat opzegging niet met terugwerkende kracht mogelijk is (vergelijk artikel

43 Gemeentewet en 42 Provinciewet).

Artikel 13 Vervanging leden dagelijks bestuur
Leden van het dagelijks bestuur kunnen bij langdurige afwezigheid worden vervangen door leden van

het algemeen bestuur. De vervanging kan door het algemeen bestuur worden geregeld op verzoek
van het dagelijks bestuur, het betreffende lid van dat bestuur, of uit eigen beweging. Bepalend is of de

vervanging nodig is voor een goed functioneren van het betreffende bestuursorgaan. Het tweede lid
regelt de vergoeding bij vervanging van een lid van het dagelijks bestuur.

S 3.2.2 Overige bepalingen betreffende het dagelijks bestuur

Artikel 14 Reglement van orde
Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van

orde vast. Een verschil tussen de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur

is, dat de vergaderingen van dit college met gesloten deuren worden gehouden, tenzij dit bestuur

anders heeft bepaald. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven over de

openbaarheid van de vergaderingen van het dagelijks bestuur (artikel 42 Waterschapswet).

Met de toevoeging van de woorden "en andere werkzaamheden" wordt aangesloten bij wat
daaromtrent in de praktijk is gegroeid en hetgeen is bepaald in de Provinciewet en de Gemeentewet.

ln de reglementen van orde worden meer activiteiten geregeld dan alleen de vergaderingen. Andere

werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de bekendmaking van besluiten, de schriftelijke
afdoening van zaken en de procedurele voorbereiding van de in het dagelijks bestuur te bespreken

nota's.

$ 3.3. De voorzitter

Artikel 16 Benoeming voorzitter
Alvorens een aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter als bedoeld in artikel 46, derde lid,

van de wet, wordt opgemaakt, wordt, behalve in het geval van herbenoeming, een open

sollicitatieprocedure gevolgd. Een open sollicitatie omvat in elk geval een bekendmaking in de

daarvoor geëigende kranten en of vakbladen.

Artikel 17 Woonplaats voorzitter
Voor het eerste lid van dit artikel inzake de bepaling van de woonplaats van de voorzitter is aansluiting
gezocht bij artikel 71, eerste lid uit de Gemeentewet. Op basis van het tweede lid kan het algemeen
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bestuur ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Het algemeen bestuur kan zelf bepalen

of en voor welke periode ontheffing wordt verleend.

$ 3.4. De secretaris

Artikelen 18 en l9 Benoeming, taken en bevoegdheden secretaris
De benoeming van de secretaris wordt geregeld door het algemeen bestuur. De secretaris zelf is geen

bestuursorgaan. Hij is eerste adviseur van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. ln verband

met die functie is het verbod tot het verrichten van bepaalde handelingen, dat geldt voor leden van het
algemeen bestuur, ook van toepassing verklaard op de secretaris. Het algemeen bestuur stelt nadere
regels vast omtrent de taak en de bevoegdheid van de secretaris. Hierbij is aansluiting gezocht bij de

Gemeentewet (artikel 103lid 2)en de Provinciewet (artikel 100 lid 2).

HOOFDSTUK 4 TOEZICHT

Artikel 20 Toezichtbevoegdheid
ln verband met het interprovinciale karakter moet op grond van artikel 164 van de Waterschapswet in

het reglement een regeling over toezicht worden opgenomen. ln dit artikel is bepaald dat het toezicht
gezamenlijk wordt uitgeoefend door gedeputeerde staten van Overijssel en Drenthe. Het waterschap
is voor het grootste gedeelte in de provincie Overijssel gelegen.

ln de provincie Drenthe is echter een zodanig substantieel gedeelte gelegen met een zodanige

economische waarde en een zodanig aantal ingezetenen dat gezamenlijk toezicht met die provincie

gerechtvaardigd is. Dat geldt niet voor de provincie Gelderland, omdat het waterschap slechts voor
een zeer gering gedeelte in die provincie is gelegen.

Het toezicht omvat zowel de toepassing van de generieke instrumenten (schorsing/vernietiging,

indeplaatstreding) als de toepassing van de specifieke instrumenten (goedkeuring, aanwijzing). ln

verband hiermee dienen meldingsplichtige besluiten aan zowel gedeputeerde staten van Overijssel

als gedeputeerde staten van Drenthe te worden toegezonden.

Artikel2l Meldingen
Voor besluiten die niet aan preventief toezicht zijn onderworpen geeft de Waterschapswet
in artikel 156 de mogelijkheid van schorsing, eventueel gevolgd door vernietiging. Gedeputeerde
staten kunnen hiertoe spontaan overgaan, dan wel naar aanleiding van een daartoe ingediend
verzoekschrift.
Het vernietigingsrecht strekt zich uit over alle waterschapsbesluiten. De regels die gelden voor de
toepassing van het schorsings- en vernietigingsinstrument zijn vastgelegd in de Waterschapswet en

de Algemene wet bestuursrecht. De gronden voor vernietiging zijn strijd met het recht of het algemeen

belang.
Daarnaast beschikken gedeputeerde staten sinds de inwerkingtreding van de Waten¡vet eind 2009

over het (proactieve)aanwijzingsinstrument. Dat instrument is opgenomen in artikel 3.12 van die wet
en houdt in dat gedeputeerde staten een aanwijzing kunnen geven omtrent de uitoefening van taken
of bevoegdheden door waterschappen, indien een samenhangend en doelmatig regionaal
waterbeheer dat vordert. Het voordeel van dat instrument is dat zonodig aan de 'voorkant' kan worden

rngegrepen.

Op grond van de Waterschapswet moeten in ieder geval aan gedeputeerde staten worden

toegezonden:

a. besluiten tot vaststelling of wijziging van de keur (artikel 80 van de Waterschapswet);

b. de begroting en begrotingswijzigingen (artikel 101 van deWaterschapswet);
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c. de rekening (artikel 107 van de Waterschapswet);

d. de verordeningen met betrekking tot de organisatie van de administratie, het beheer en

de controle van de vermogenswaarden alsmede de verordening met regels over periodiek

onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur

(artikel 109b van de Waterschapswet).
Ook op grond van andere wetten bestaan voor de waterschappen verplichtingen tot toezending
van besluiten aan gedeputeerde staten.

Dit artikel vult de wettelijke opsomming aan met een categorie besluiten die van wezenlijk belang is
voor de taakuitoefening door het waterschap en waarvan derhalve op provinciaal niveau kennis dient
te bestaan. Dat betreft besluiten tot oprichting van of deelneming in een rechtspersoon (lid 1,

onderdeel a).

Daarnaast is mede met het oog op een mogelijke (proactieve) toepassing van het

aanwijzingsinstrument een toezendingplicht opgenomen voor de in artikel 21, eerste lid, onderdelen b

en c, en tweede lid genoemde besluiten of het ontwerp daarvan.

Toezending van de ontwerpkeur (eerste lid, onderdeel b) wordt van belang geacht, omdat de keur een
belangrijk instrument is voor de uitvoering van het waterbeleid en de uitvoering van het
grondwaterbeleid door provincie en waterschap op elkaar moet zijn afgestemd. ln artikel 80, tweede
lid, van de Waterschapswet is al geregeld dat de vastgestelde keur of een wijziging daarvan wordt
toegezonden aan gedeputeerde staten.
Toezending van het calamiteitenplan en het ontwerp ervan (eerste lid, onderdeel c) is voorgeschreven
vanwege het belang van dit plan gelet op de grote gevolgen die situaties van gevaar in de sfeer van
de waterstaatszorg kunnen hebben en vanwege het belang van afstemming van dit plan op

soortgelijke plannen van andere overheden. Tot de inwerkingtreding van de Waten¡ret was de

toezending geregeld in artikel 69 van de Waterstaatswet 1900.

Toezending van een peilbesluit en het ontwerp ervan (tweede lid) wordt om de volgende reden van

belang geacht. Bij het nemen van een peilbesluit is de in het provinciale omgevingsvisie aangegeven
functie van de desbetreffende oppervlaktewateren leidend. ln het licht van die functie moet een

afweging plaatsvinden van alle bij het waterbeheer betrokken belangen. Vanwege die

belangenafweging die bij de uitwerking van de functietoekenning aan de orde is en die zeer breed kan
zijn, is het wenselijk dat gedeputeerde staten van (ontwerp)peilbesluiten kennis nemen. Vanwege de
relatie met het waterplan vindt hierbij toezending plaats aan gedeputeerde staten van die provincie op
wier grondgebied het peilbesluit betrekking heeft.

Artikel 22Wijzigingen van beperkte strekking
Artikel 6 tweede volzin van de Waterschapswet maakt het mogelijk bij een interprovinciaal waterschap

bij reglement te bepalen dat reglementswijzigingen van beperkte strekking kunnen worden

opgedragen aan één of twee van de drie provinciale staten. Dit artikel voorziet hierin. Alleen

reglementswijzigingen die aan goedkeuring van de minister zijn ondenrvorpen, vergen een
gemeenschappelijk besluit van de provinciale staten van de drie provincies. Daarvan is sprake als de
taken of het gebied van het waterschap worden gewijzigd.
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Toelichting op bijlage ll OVERGANGSBEPALINGEN

$ 1 . Rechtskracht voorschrifte n e n u itoefe n ing bevoegd hede n

Artikel 2 Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden
Het eerste lid van dit artikel beoogt een soepele overgang mogelijk te maken van de oude naar de
nieuwe situatie door de besluiten van de op te heffen waterschappen van kracht te laten blijven.
Hierbijwordt gedoeld op algemeen verbindende voorschriften en besluiten van algemene strekking,
zoals peilbesluiten. Zo spreekt het als vanzelf dat bijvoorbeeld besluiten tot het verlenen van
vergunning door de fusie niet worden aangetast.
Het tweede lid beoogt buiten twijfel te stellen wie bevoegd is ten aanzien van de uitoefening van
bevoegdheden als aangegeven in de in het eerste lid bedoelde voorschriften en besluiten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de overgang van rechten en verplichtingen van de op te
heffen waterschappen naar het nieuw te vormen waterschap is geregeld in artikel 5b van de
Waterschapswet.

Artikel 3 Reglementen van orde; regelingen vergoedingen; artikel4 lnstructie secretaris
Het is wenselijk dat de bestuursorganen van het waterschap en de secretaris die de
organen bij de uitoefening van hun taak terzijde staat, vanaf het moment van instelling naar behoren
functioneren. Met het oog daarop is in artikel 3 een tijdelijke voorziening getroffen voor de

reglementen van orde van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en voor de
vergoedingsregelingen van de leden van het algemeen bestuur. Artikel 4 bevat eenzelfde regeling
voor de instructie van de secretaris.

Artikel 5 Kostentoedelingsverordening ; arti kel 6 Belastingverordeningen
Het eerste lid van artikel 2 is niet van toepassing op de kostentoedelingsverordening en de

belastingverordeningen. Omdat het belastingjaar ingaat op 1 januari is het noodzakelijk dat het nieuwe
algemeen bestuur deze verordeningen zo spoedig na 1 januari 2014 in zijn eerste vergadering
vaststelt en de terugwerkende kracht zo veel mogelijk wordt beperkt.

De artikelen 7 en I behoeven geen nadere toelichting.

$ 3. Voorbereid i ng scom mis sie

Artikel 9 Voorbereidingscommissie
Het instellen van een nieuw waterschap vergt een grondige voorbereiding. Hiertoe is het onder meer
noodzakelijk dat reglementair wordt voorzien in het instellen van een voorbereidingscommissie die de
besluiten voorbereidt die nodig zijn voor het volledig functioneren van het nieuwe waterschap. Dit is
geregeld in dit artikel. Het vijfde lid regelt waarvoor de besluitvorming in ieder geval moet worden
voorbereid. Dit zijn de begroting, de meerjarenraming, de kostentoedelingsverordening en de
belastingverorden in gen.

Om zeker te zijn van optimale afstemming met de zittende bestuursorganen bepaalt het reglement
dat de voorbereidingcommissie zal bestaan uit leden van de dagelijkse besturen van de op te
heffen waterschappen. Daarnaast regelt dit artikel dat de algemene besturen van de op te heffen
waterschappen bij de voorbereiding van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden worden
betrokken (lid 7).
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$4. Verkiezingen voor het algemeen bestuur

Artikel '10 tlm 12

Bij wet is geregeld dat de verkiezingen van najaar 2012 worden uitgesteld tot najaar 2014. De zittende
besturen van alle waterschappen blijven dus in principe twee jaar langer zitten. ln geval van fusie van

waterschappen is het mogelijk om de zittingsduur met maximaal2 jaar te verlengen of te verkorten.

Uitgangspunt van de Waterschapswet is dat het bestuur van een nieuw in te stellen waterschap wordt
samengesteld op basis van kort voor de datum van instelling te houden verkiezingen. Deze

mogelijkheid doet zich dus nu voor.

Door de - op grond van de wet - verlengde zittingsduur via artikel 27 te verkorten tot 1 januari 2014
ontstaat de mogelijkheid op verkiezingen te organiseren in het najaar 2013. De nieuwe leden treden

na goedkeuring van hun geloofsbrieven aan per 1 januari 2014.
Artikel 2.107 van het Waterschapsbesluit treft een voorziening indien onverhoopt op 31 december
2013 de goedkeuring van de geloofbrieven bij meer dan de helft van de nieuwe leden nog niet

onherroepelijk is. ln dat geval behouden de zittende leden van het algemeen en dagelijks bestuur van

het waterschap Regge en Dinkel hun zetel. Deze beide besturen zijn bevoegd tot het nemen van

besluiten die geen uitstel kunnen leiden. Deze situatie eindigt zodra bij meer dan helft van de nieuw
gekozen leden de goedkeuring van de geloofsbrieven onherroepelijk is.

Artikel l3 lnterim-voorzitter; artikel l4 Benoeming eerste voor¿itter
Op grond van artikel 3.21, lid 1, van het Waterschapsbesluit kan aan de zittende voorzitters bij

koninklijk besluit ontslag worden verleend wegens opheffing van de beide waterschappen. Daarin

behoeft dus niet te worden voorzien in dit reglement.
Voor de benoeming door de kroon van een voorzitter voor het fusiewaterschap dient ex artikel 46

Waterschapswet het algemeen bestuur van het nieuwe waterschap een aanbeveling op te maken.

Een en ander betekent dat voor dat er een nieuwe voorzitter benoemd is enige tijd verstreken zal zijn
zodat voor de beginperiode van het fusiewaterschap een voorzitter ad interim middels, dan wel

krachtens, het reglement aangewezen moet worden.
Deze voorzitter ad interim zal ex artikel 11 lid 2 van dit reglement vanaf 1 januari 2014lot de eerste
vergadering van het nieuwe algemene bestuur (door de voorzitter te beleggen in de periode van 2 tot
en met I januari 2014), waarin het dagelijks bestuur benoemd moet worden, ook functioneren als

dagelijks bestuur.

ln artikel 13, tweede lid is geregeld dat gedeputeerde staten van Overijssel een interim voorzitter

aanwijst op basis van een voordracht van de voorbereidingscommissie. Zodra het nieuwe algemeen

bestuur is aangetreden dient zij de procedure uit te voeren voor het vervullen van de functie van

voorzitter.

Artikel 15 behoeft geen toelichting

$5. RechfçosrTie
Artikel 16 Rechtspositieregeling van de ambtenaren
Bij reorganisaties zoals deze is het gebruikelijk dat de wijze waarop het personeel overgaat

en de overige rechtspositionele gevolgen worden vastgelegd in een sociaal statuut. Het is wenselijk
dat dit sociaal statuut in een zo vroeg mogelijk stadium wordt vastgesteld, zodat althans een

voorlopige inpassing van het personeel op basis van het sociaal statuut heeft plaatsgevonden op het

moment dat het nieuwe waterschap gaat functioneren. Het sociaal statuut is op basis van artikel 2 ook

van toepassing op het nieuwe waterschap.
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1. lnleiding

Voor u ligt de businesscase voor de fusie van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht,

die per l januari 2014 nagestreefd wordt. Deze businesscase is in opdracht van de algemene

besturen gemaakt. Zij hebben in november 2011 aan de hand van de toen verschenen

'Strategische schetswaterschap 2020' vastgesteld dat langs drie lijnen gewerkt moet worden aan

een toekomstbestendig waterschap. Dat zijn deze fusie, de bestuurlijke coöperatie op het niveau

van het stroomgebied Rijn Oost 5 en de shared services met waterschappen en andere

geïnteresseerde partners. Samen vormen deze het wenkend perspectief voor 2O2O.

Deze businesscase gaat over de fusie. Het biedt een concrete vertaling van de hoofdlijnen uit de

strategische schets en laat zien dat een fusie allerlei kansen biedt en een adequaat antwoord is op

de uitdagingen waar de waterschappen voor staan. De schaalsprong die met de fusie gerealiseerd

wordt, maakt het mogelijk een krachtige partnerte worden in het publieke domein dat zich

ontw¡kkelt richting multischaligheid. Grenzen tussen organisaties vervagen en ze hebben elkaar

steeds meer nodig om hun eigen doelen en maatschappelijke effecten te realiseren. De fusie biedt

een uitgelezen kans om in te spelen op deze veranderingen in de omgeving die vragen om nieuwe

vormen van besturen en organiseren. Er ontstaat een robuuste organisatie, die bestuurlijk en

organisatorisch klaar is voor de toekomst. Partnerschap, proactief en adaptief handelen en 'van

buiten naar binnen' denken en werken zijn de belangrijke succesfactoren, ln samenhang met de

ontwikkelingen rondom de bestuurlijke coöperatie en de shared services blijft er zicht op het

wenkend perspectief. Juist dat laatste is ook een belangrijk uitgangspunt voor de provincies.

Hierover is in open dialoog gesprokenen duidelijk is geworden aan welke criteria de provincies het

fusieplan zullen toetsen. Deze businesscase stelt hen prima in staat die toets te doen als het gaat

om de tariefontwikkeling tot 2020 en de terugverdientijd van de fusie investeringen, Er is

vertrouwen in een goede afloop. Daarnaast ligt er binnenkort een plan van aanpak voor het

onderzoek naar shared services in het verband van Rijn Oost 5 op enkele concrete terreinen en

komt voor de zomer al de businesscase voor een opschaling van de laboratoria van een aantal

waterschappen gereed. Dit laat zien dat serieus werk gemaakt wordt van deze ontwikkeling.

ln de voorliggende businesscase wordt ook aangetoond dat de fusie betaalbaar is. Daarvoor zijn de

kaders geformuleerd. Een belangrijke voonrvaarde is dat de fusie als zodanig, afgezien van andere

autonome ontwikkelingen, niet leidt tot verhoging van de belastingdruk. Dat heeft een

doelmatigheidsopgaaf opgeleverd van circa € 11 miljoen, Hiervoor is een mix aan mogelijke

maatregelen uitgewerkt, waaruit nog allerlei keuzes te maken zijn. lets waar de besturen mee aan

de slag kunnen.

3Businesscase fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht



ln deze businesscase staan ook de contouren van het fusiewaterschap besehreven. Deze contouren

gaan over de positionering, bestuursfilosofie en organisatieprincipes (hoofdstuk 2), de taken

(hoofdstuk 3) en de financiële aspecten, waaronder de effecten op de belastingdruk (hoofdstuk +).

Verder wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan het transitieproces dat volgt wanneer de

besturen deze zomer instemmen met het fusieplan. Hier:bij wordt ook ingegaan op de personele

aspesten.

Bij het maken van de businesscase z'rjn veel medewerkers betrokken geweest. Zij hebben op allerlei

mÕmenten en manieren meegedacht en meegewerkt aan bouwstenen. Belangrijk om vast te

stellen is dat dit met veelenergie en vanuit een positieve grondhouding is gebeurd. Men heeft de

moeite genomen zich in elkaars organisaties te verdiepen en de kans gegrepen om kennis te

maken en al bestaande werkrelaties te verdiepen. Daarmee is een waardevolle basis gelegd voor

het vervolg. Aan hen dan ook een welgemeend woord van dank.
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2. Positionering, bestuursfilosofie en organisatie-inrichting

Een belangrijk oogmerk van de fusie is het vergroten van de bestuurskracht van het waterschap

om zo beter voorbereid te zijn op de toekomst. Bestuurskracht vereist organisatie van

maatschappelijke binding, goede samenwerking met andere partüen in vitale coalities en het

bouwen van een adaptieve organisatie. Deze drie lijnen komen samen in het vraagstuk van de

positionering, bestuursfilosofie en organisatie-inrichting als afzonderlijke componenten en in hun

samenhang. Daarop wordt in dit hoofdstuk ingegaan.

2.1 Positionering

Wanneer het nieuwe waterschap wordt gepositioneerd in zijn multischalige omgeving, komen

begrippen als wendbaarheid, beweging, openheid, samenwerking en interactie centraal te staan.

Het waterschap is al lang niet meer de waterautoriteit die directief handelt vanuit slechts één

belang: het waterbelang. Om bijvoorbeeld water de ruimte te geven in stad en landschap, is de

medewerking van gebiedspartners nodig. Voor innovatieve zuiveringsconcepten om de

waterkwaliteit te verbeteren, is samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen en

bedrijven onontbeerlijk. En met het oog op doelmatiger waterbeheer staat samenwerking ook als

centraal begrip in het Bestuurs Akkoord Water (2011). Kortom, als waterschap zijn de eigen doelen

alleen te bereiken door strategisch te handelen in de omgeving, door er samen met anderen aan te
werken en natuurlijk geldt het omgekeerd ook voor de partners,

Het nieuwe waterschap staat dus met beide benen in zijn omgeving, heeft zijn eigen doelen en

positie scherp. Het zoekt op verschillende niveaus voortdurend afstemming met verschillende
partners, in samenhang met de verschillende doelen en functies die aan de orde zijn en is altijd
gericht op realisatie van een gezamenlijk belang. Dit strategisch acteren in een multischalige

omgeving is uitvoerig beschreven in de strategische schets. ln de rest van deze paragraaf wordt
deze in de omgeving verankerde manier van werken geconcretiseerd voor de situatie van het

nieuwe waterschap.
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Een niet uitputtende greep uit partners op verschillende schaalniveaus

Multischoligheid

ln de hiervoor staande tekening is verbeeld met welke partners het gefuseerde waterschap naar

verwachting te maken zal krijgen. Het nieuwe waterschap zal een speler zijn op het niveau van alle

vier de cirkels en staat tevens in contact met verschillende partners uit de 'gouden driehoek'van

overheid, bedrijfsleven en universiteiten/onderzoekscentra, die in het kadervan het landelijke

topsectorenbeleid samenwerken aan kennis en innovatie. Deze cirkels hebben invloed op elkaar en

dat bepaalt mede het handelen van het waterschap. De omgeving beweegt continu en ook de

accenten in de gezamenlijke doelen worden regelmatig verlegd. Dit leidt ertoe dat de invulling van

de - in de basis bestendige - waterschapsdoelen meebeweegt met de veranderende omgeving,

afhankelijk van actuele ambities en behoeften. Het devies hierin is een open blik en vanuit helder

zicht op de eigen doelen en de doelen en belangen van andere partners en de samenleving,

optimaal en flexibel te acteren. Beweging en onzekerheden in de omgeving vereisen dat het

waterschap in staat is adaptief te opereren.

bBusinesscase fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht



Partnerschap

Vanuit het bewustzijn dat oplossingen steeds vaker alleen te bereiken zijn in relatie met de

omgeving, kiest het waterschap als grondhouding voor partnerschap. Steeds staat daarbij het

verbinden van de eigen waterdoelen met de doelen van de andere stakeholders centraal. We

streven een vorm van samenwerking na die de programma's en investeringsplanningen van het

waterschap en die van andere partners verbindt en stuurt. Dat betekent zeggenschap delen en de

eigen autonomie soms deels opgeven. En gezamenlijk werken aan de realisatie van optimale
maatschappelijke en economische effecten en het innovatieve vermogen in de

(grensoverschrijdende) regio versterken. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat niet alleen het
waterschap, maar ook zijn partners een ontwikkeling doormaken. Dit doet de positie en rol van het

waterschap veranderen en biedt de uitdaging om als functionele democratie een nieuwe rolte
pakken. De beweging naar meer samen doen met anderen is dus al in gang gezet, maar heeft een

krachtige impuls nodig die het nieuwe waterschap eraan kan en ook moet geven: samenwerken als

natuurlijke houding, niet als incidentele keuze.

Hierna zijn in vijf kaders vijf voorbeelden geschetst van partnerschappen en belangen in dat

betreffende dossier. De voorbeelden zijn telkens gekoppeld aan een ander schaalniveau: stedelijk

water (lokaal), EHS (regionaal), samenwerking met Duitsland (bovenregionaal), Bestuurs Akkoord

Water (nationaal) en Topsector Water/Water Mondiaal: Vietnam (internationaal). Niet uitputtend,
wel illustratief.
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Lokoøl niveau: somenwerking met gemeente Hotdenbery

Met Hardenberg wordt somengewerkt ¡n l,et Vechtpark, bij de realisatie

van de Vechtvisie en ruimte voor de Vecht. Gezamenliikis één plon

opgesteld dat gelijktijdig în beide orgonisoties bestuurl¡jk wordt

voorgelegd. zo ¡s de structuurvîsie/het plon op hoofdlijnen vostgesteld.

Bestuurlijk ¡s er structurele ofstemm¡ng tussen de wethouder en de

bestuurder vdn het woterschop, om de stodsvern¡euwing ¡n de gemeente

en de woterbelangen rond de Vecht met elkøor te verbinden.

De projecten worden ombtel¡jk getrokken door één projectle¡der d¡e

werkt voor beide orgønisaties, zowel ombtelilk ols bestuurlìik. De port¡j

met het grootste belong bij een deelproiect levert de projectleider, de

ondere zet hier een contactpersoon naost,

Op deze manier is in Hordenberg inmiddels één proiect afgerond, is één

project in de uitvoeringsfose en is één proiect ín de plonvormingsfose.

Samenwerking met de gemeente Hordenberg levert op:

Cdpoc¡teitsw¡nst (één projectleider, één lntegroøl plon); synergie

(biJvoorbeeld gezd menlíJ ke regellng von cofl nancierìng ) ; ofstemmìng

(focas pp dezetde gebieden, prolecten, prace.ssen),

Regionaal: herijking Ecologische Hoofd structuur (EHS)

De herijking van de EHS is een regionaal vraagstuk waarin de

provincie Overijssel, Rijn-Oost-waterschappen,

terreinbeherende instanties, gemeenten en LTO verschillende

belangen bij elkaar proberen te brengen. De provincie kampt

met een teruglopend budget voor natuur, waardoor de EHS

sterk in zou moeten krimpen. Het lijkt echter de moeite waard

om, daar waar natuur- en waterdoelen samenkomen, de EHS zo

veel mogelijk overeind te houden.

De Rijnoost-waterschappen hebben daarom hun krachten

gebundeld en zijn met een wijzigingsvoorstel gekomen dat

zorgvuldig is afgestemd met de andere partners ¡n de reg¡o.

Resultaat is een verleidelijk voorstel, want het is gelukt de

scheiding tussen water en andere belangen (natuur, landbouw)

op te heffen en tot een voorstel te komen dat gewoon goed is

voor de regio.Nationaâl: Bestuurs Akkoord Water
"Wû, Rijk, provincles, gemeenten, waterschappen

en drlnkwaterbedrijven, hebben besloten

maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer

overeen te komen ln dit Bestuursakkoord Water.

We willen ons inzetten voor een mooi, vellig,

schoon, gezond en duur¿aam beheer van het

watersysteem en de waterketen. Daarmee willen

we de kwaliteit van het beheer vergroten tegen

zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De

burger kan zien wat we bereiken en we z'tjn

transparant over de kosten.

Dat doen we vanuit onze eigen verantwoor-

delijkheden waarbij we onze expertise en

deskundigheid met elkaar delen."

(Uit: Bestuurs Akkoord Woter)

Bovenregionaal: samenwerk¡ng Du¡tsland

ln 2009 hebben acht Duìtse en Nederlandse

overheden een gezamenl¡jke D-N

toekomstvisie voor de Vecht en het

Vechtdal gepubliceerd De algemene

overheden bleken vooral geïnteresseerd ¡n

de mogelijkheden van geb¡edsontwikkelÌng

langs de rivier, de walerbeheerders ìn de

verhoging van het maatschappelijke

rendement van hun projecten Deze

wensen bleken echter goed bi.i elkaar te

brengen ln de visie.

En waarom grensoverschrijdend?

Waterbeheerders willen het beheer

optimaal afstemmen, algemene overheden

wiìlen 'van bron tot monding'

arrangementen die het Vechtdal extrë

aantrekkeli.ik maken (wandelen, fietsen,

kanoên). Maar ook deze wensen bleken

complementair en te koppelen in de visie.

De partners streven ernaar ¡n 2050 klaâr te

zijn met de u¡tvoering van de visie. Een D-N

stuurgroep en D-N programmate¿m zorgen

tijdens het uitvoeringsproces voor de

afstemming en het aanjagen van het

grensoverschrijdende deel ledere twee jaar

is er een D-N voortgangscongres,

lnternationaal: Topsector Water / Water Mond¡aal: V¡etnam

Wereldw¡jd sterk in wãter. Daarom is watel een Nederlandse

topsector En vanwege de export van waterkennìs, zijn

waterschappen ¡ntensief betrokken

Focusland binnen het r¡jksprogramma Water Mondiaal is

transitieland V¡etnam. De V¡etnamese overheid pakt de complexe

waterproblematiek van het land voortvarend aan. Duurzame relaties

tussen de Nederlandse watersector en part¡jen in Vietnam moeten

daarbij helpen.

Om het topsectorenbeleid en Water Mondiaal te ondersteunen,

brengen we ¡nnovatieve activ¡te¡ten in die zowel de

wateru¡tdagingen in V¡etnam als de waterseclor in eigen land

ondersteunen. En het spec¡fieke waterschapsbelang? Krachtig zi¡n en

een interessante partner: Versterking van kerntaken, inbreng van

kennis, samenwerking met partners (medeoverheden,

kennisinstellingen en bedrijfsleven) en invulling geven aan de

maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Partnerschap is mooi, maar vraagt ook om scherpte ten aanzien van de eigen rol, het doel en

zakelijk belang en natuurlijk de aanpak, Het waterschap heeft nu eenmaal wettelijke taken en

contractuele verplichtingen waar het voor staat en waarop de samenleving moet kunnen rekenen

Het waterschap zaldus in iedere situatie en op iedere schaalde samenwerkings- en bestuursstijl

zorgvuldig moeten bepalen, De hierna afgedrukte participatie-/samenwerkingsladder illustreert

hoe die zorgvuldige keuze telkens weer opnieuw wordt gemaakt.l

Samenwerkingsladder
I

Kracht: Overdracht
taken, koppelen doelen,
gezamenliJke planvorm¡ng
in omgeving, keten

E

I
E

4
q
e
s

â

Kracht:
Zorgvuldigheid

Kracht:
Acceptatie/
draagvlak

gesloten gesloten open gesloten
autonoom autor¡taire autoritaire participat¡eve
autoritaire stijl stijl /consultatieve
st¡jl stijl

1. Geen contact 3. Boodschap afstemmen
2. Wettelijk verplichte op 'doelgroep'

voorlichting 4. Uitwisseling visies /
gesloten vraag & advies

Kracht:
Oplossend
vermogen

open delegerende
part¡c¡patieve stijl
stijl

5. Uitwisseling / open
vraag open advies

6. Partner mede-
beslisser binnen
randvoonru.

samen-
werkende
stijl

faciliterende

7. Gelijkwaardig samen-
werken

L Partner initiatief,
waterschap
ondersteunend

7 I

stl

Bij alle contacten met stakeholders zijn de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht de

laatste tien jaar langzaam maar zeker naar rechts opgeschoven op deze ladder. De startpositie ligt

standaard eerder in het midden dan bij de laagste treden van de ladder, tenzij het gaat om taken

waarbij dat niet past, zoals bij handhaving. Het oplossend vermogen en het draagvlak van de op

deze wijze bereikte oplossingen is daardoor al vergroot, maar het nieuwe waterschap kan hierin

veel vaker, bewuster, explicieter en krachtiger handelen. En daarbij een goede inschatting maken

van de mate waarin de problematiek geschikt is voor een interactieve werkwijze en bestuursstijl.

t Naar: Arnstein, 1969; Edelenbos, Monnikhof, 2001
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1
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Een helder beeld van de eigen wettelijke wateropgaven en doelen en die van anderen helpt

daarbij, En er moet een goede samenwerkingsrelatie mogelijk zijn met partners, met duidelijkheid

over ieders rol en bijdrage en goed zicht op de meerwaarde die samenwerking biedt. En tot slot is

voldoende beleidsruimte en beschikbaarheid van mensen en middelen nodig om het partnerschap

zorgvuldig en proactief invulling te kunnen geven. Geen partnerschap als automatisme, maar een

terugkerende weloverwogen keuze, waarbij het streven is zo veel mogelijk de kansen te zoeken op

de rechterkant van de ladder.

Ba sisvoo rwo o rde n v oor succes

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zal met partnerschap als uitgangspunt dus continu bewogen

moeten worden in een mix van thema's, schalen en belangen, Om dit goed te kunnen doen, is

gedegen waterkennis, integrale blik, kennis van en respect voor belangen van anderen, en een

proactieve inzet nodig. En verder bestuurlijke visie, gevoel voor verhoudingen, de vaardigheid om

te verbinden, een goed onderhouden netwerk en veel handwerk. ln het nieuwe waterschap

vormen ambtelijk apparaat en bestuur daarom elkaars spiegel, stimuleren ze elkaar om flexibel

mee te kunnen bewegen, en proactief en reactief handelen passend af te wisselen. Op

projectniveau en in de uitvoering zal dat met vooral ambtelijke handen aan de ploeg zijn, op alle

schalen waar strategische belangen spelen vaak meer vanuit bestuurlijke betrokkenheid. Maar

altijd zijn beide betrokken, in voortdurende wisselwerking en met het aanpassingsvermogen waar

de situatie om vraagt.

ln de nieuwe ambtelijke organisatie zal worden geborgd dat op strategisch niveau de dynamiek in

de omgeving voortdurend gemonitord wordt, zodat zowel vanuit de ambtelijke organisatie als op

bestuurlijk niveau kansen kunnen worden benut en effectief kan worden geschakeld in en met de

omgeving. De eisen die dat stelt aan het bestuurlijk functioneren en de wijze waarop

georganiseerd wordt, staan beschreven in de volgende paragraaf. Hoe hieruoor op strategisch-

ambtelijk niveau de omgevingsscan en het professioneel relatiemanagement georganiseerd wordt,

staat beschreven in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

2.2 Bestuursfilosofie

Het nieuwe, gefuseerde waterschap acteert vanuit een brede kijk op het waterschapswerk,

opereert adaptief in een multischalige omgeving en kiest als grondhouding voor partnerschap. Dat

is in een notendop zoals de positionering in de vorige paragraaf is geconcretiseerd. Deze noties

brengen veranderingen in de bestuursfilosofie met zich mee en bieden ook allerlei mogelijkheden

om het bestuurswerk interessant te maken.

Bestuurskracht

Centraal in de bestuursfilosofie van het nieuwe waterschap staat het begrip'bestuurskracht'. Dat is

immers een van de belangrijke motieven voor de fusie. Bestuurlijk werken algemeen bestuur en

dagelijks bestuur nauw samen om beleid te bepalen en vervolgens te realiseren. De uitdaging is
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daarbij van buiten naar binnen te denken en in te zetten op verbinding maken met bestuurlijke

netwerken die van waarde zijn, zowel in het eigen beheergebied als daarbuiten. Het bestuur

brengt de organisatie in positie, ontwikkelt kracht door verbinding te maken met de samenleving,

brengt zijn eigen doel in voor een hoger doel en wilvanuit eigen verantwoordelijkheid samen met
anderen tot oplossingen komen. Om het innovatieve vermogen optimaalte benutten en te

ontwikkelen, wordt niet alleen verbinding gezocht met overheden, maar richt de bestuurlijke

antenne zich ook op de mogelijkheden die marktpartijen en kennisinstellingen bieden. Kortom,

een uitnodigende organisatie die op tijd veranderingen signaleert en eigen doelen breed aanvliegtl

Verbonden met het gebied

Gebiedsgebondenheid is een onlosmakelijk deel van het waterschapswerk en

wordt gekoesterd. De legitimiteit van het waterschap ligt in het werk dat het

doet. De belangendemocrat¡e die het waterschap is, is in vele opzichten een

moderne bestuursvorm. Waterschappen vinden hun legitimatie niet alleen in

politieke verkiezingen. Resultaten en betrokkenheid van belanghebbenden

zijn even belangrijk. Handhaving en versterking van de gebiedsgebondenheid

vormt daarom een belangrijk speerpunt in het nieuwe waterschap.

Dat een fusie schaalvergroting betekent, is evident. Die schaalvergroting

wordt in het nieuwe waterschap echter ervaren als een kans om de gebiedsgebondenheid verder

te versterken. Daarvoor zal die binding zowel ambtelijk als bestuurlijk goed worden georganiseerd.

De medewerkers zijn primair het gezicht van de organisatie in het gebied, bij burgers en paftners

met wie het waterschap samenwerkt. Correcte en klantvriendelijke communicatie,

serviceverlening en klachtenafhandeling zijn beter te organiseren vanuit een krachtige organisatie.

En in bijvoorbeeld het beheer en de projecten valt meer kwaliteit te leveren vanuit een scherpe,

professionele organisatie die toegerust is voor haar taak.

De leden van het dagelijks bestuur zijn het gezicht van het waterschap in de bestuurlijke

netwerken op de verschillende schaalniveaus en leggen de connecties in het gebied. Dat loopt via

de belangenorganisaties en lokale en regionale bestuurlijke lijnen. Het nieuwe bestuur zal samen

met de belangenorganisaties, die straks meer afdelingen in het gebied van het waterschap hebben,

op zoek gaan naar een werkwijze die goed aansluit bij wensen en belangen van die organisaties,

Bestuursleden worden daarbij zo ondersteund door de organisatie dat zij de gebiedsnabijheid ook

daadwerkelijk een gezicht kunnen geven. Het relatiemanagement wordt daarom dicht bij het

bestuur, dicht op het gebied en zowel op strategisch, als tactisch/operationeel niveau goed in de

organisatie ingebed. Als het gaat om relatiemanagement vervult het algemeen bestuur in

verschillende gremia en bij verschillende gelegenheden vooral met verve de rol van ambassadeur

van het waterschap. Het legt het eigen belang en gemaakte keuzes uit en haalt op hoe de

omgevi ng daarop reageert.
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Voor alle waterschapsbestuurders is het in deze rol van belang de samenleving en haar veerkracht

te kennen, op de hoogte te zijn van de historie van het gebied en de partners en hun doelen en

belangen, en in gelijkwaardigheid met partners om te gaan. De goede dingen doen en

belanghebbenden betrekken bij het bestuurlijk werk, dat geeft het waterschap de noodzakelijke

legitimiteit.

Rolneming en werkwijze AB en DB

Vanuit de partnerschapsgedachte werken in de multischalige omgeving kan alleen wanneer

waterdoelen en kaders heel scherp zijn vastgesteld. Dus Been partnerschappen zonder doel, maar

partnerschappen vanuit doelen in het heden of helder benoemd voor de toekomst.

Ook in het nieuwe waterschap stelt het olgemeen bestuur de te bereiken maatschappelijke

effecten vast, en eveneens de eigen doelen van het waterschapen de beleidsmatige en financiële

kaders. Het betrekt daarbij de doelen en belangen van andere partners en de

samenwerkingskansen die dat biedt. ln het algemeen bestuur wordt de politieke discussie gevoerd,

worden (deel)belangen tegen elkaar afgewogen, wordt geprioriteerd en worden de programma's

en bijbehorende budgetten vastgesteld, die het dagelijks bestuur vervolgens vertaalt naar de

concrete uitvoering. Een belangrijk moment daaruoor is de behandeling van de voortschrijdende

meerjarenperspectievennota, waarin de grote lijnen voor de komende jaren worden geschetst. Het

algemeen bestuur monitort vervolgens de voortgang en beoordeelt de behaalde resultaten. Vooraf

kaders stellen en output definiëren, betekent veel inspanning vooraan in het traject van

beleidsvorming en planontwikkeling. Om deze rol in de snel veranderende omgeving goed in te

vullen, worden vernieuwende vormen gezocht om in het algemeen bestuur de discussie te voeren,

voordat tot besluitvorming wordt overgegaan, Bijvoorbeeld via een commissiestrL¡ctuur, maar ook

andere, informelere vormen van delen en discussiëren voordat stukken in de besluitvorming

komen, kunnen worden beproefd. Opereren in een multischalige context leidt tot een behoefte

aan zowel ruimere als duidelijker afgebakende kaders van het algemeen bestuur om zo het

dagelijks bestuur voldoende regelruimte te bieden in de uitvoering. 
,

Het opereren in netwerken en samenwerkingsverbanden vanuit partnerschap is een belangrijke

taak van hel dogelijks bestuur. Om het profiel van het waterschap helder te houden is het van

belang dat het dagelijks bestuur naar buiten toe opereert met één gezicht en één stem. Dit speelt

vooral wanneer op verschillende thema's met dezelfde partners wordt samengewerkt. Hierbij

hoort een werkwijze die gebaseerd is op collectief en collegiaal bestuur en voldoende mandaat

voor de individuele leden om namens het dagelijks bestuur wendbaarte kunnen opereren. Goed

kunnen functioneren in een multischalige context vergt van bestuurders relatiegerichtheid, zich

met kracht en focus op de te bereiken doelen manifesteren, zich niet laten uitspelen door de

omgeving en vooral heel goed situationeel kunnen schakelen,

Businesscase fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht 12



Om zo te kunnen functioneren, geven de leden van het dagelijks bestuur op basis van collegialiteit
gezamenlijk invulling aan de kaders die door het algemeen bestuur zijn gesteld; het 'hoe'. De

verantwoordelijkheid blijft liggen bij het bestuur als geheel en de verantwoording naar het
algemeen bestuur gebeurt vanuit het collectief. Voor een goede uitvoering worden intern de

taken/specialisaties (portefeuilles)verdeeld. Dit is voor de buitenwereld niet zichtbaar en

merkbaar. De portefeuilles hebben hierbij een voorbereidende functie; hier vindt de toets op de

bespreekrijpheid van voorstellen aan het algemeen bestuur plaats en vanuit hier gebeurt de

woordvoering namens het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur.

Bij deze werkwijze vormt dat het dagelijks bestuur als vanzelf het kristallisatiepunt in het

bestuurlijk proces. Bestuurders zijn voortdurend met elkaar in contact over wat er in portefeuilles

en gebieden gebeurt, delen informatie, bepalen de koers en ontwikkelen gezamenlijke

waardepatronen en een boodschap.

Zoals gezegd, identificeert het fusiewaterschap zich sterk met het waterbelang en richt het zich op
de inrichting van het landschap en de fysieke leefomgeving. Vanuit deze oriëntatie zoekt de

nieuwe organisatie telkens verbinding met de samenleving. Belangrijke elementen hierbij zijn 'van

buiten naar binnen denken', meebewegen met de schaalniveaus in de omgeving, in gesprek komen

met de omgeving en investeren in relaties met anderen om de eigen doelen en ambities te
realiseren. Daarbij hoort een wendbare, proactieve en betrouwbare organisatie, die beschikt over

de noodzakelijke kennis en kunde om het waterbelang te dienen, die zorgvuldig is naar bestuur en

omgeving en die het vermogen heeft om goed te communiceren met de omgeving om zo haar

identiteit en werk te versterken.

ln deze paragraaf worden de organisatieprincipes en managementfilosofie van de nieuwe

organisatie uitgewerkt, Daarmee is het drieluik positionering - bestuursfilosofie- organisatie-

inrichting compleet.

2.3 Organisatie inrichting

De principes voor de organisatie-inrichting van het nieuwe waterschap zijn een concrete vertaling
van de gewenste positionering in de multischalige omgeving, de bestuursfilosofie, de

sturingsprincipes, de wijze waarop werkzaamheden en taken doelmatig worden geordend en de

rol van de medewerker.

2.3.1 Organisatie principes

De volgende organisatieprincipes zijn benoemd, deze worden nader uitgewerkt in de volgende fase

van het proces:

t. Organisatiemodel vol$ besturingsmodel. ln het besturingsmodel is een keuze gemaakt voor
een algemeen bestuur dat kaders stelt, toezicht houdt en stuurt op programma's, die gericht
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zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten en eigen doelen van het waterschap, de

'wat-vraag'. ln dit model is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de

programma's in de vorm van de processen, projecten en activiteiten, de 'hoe vraag'. De kaders

van het algemeen bestuur zijn duidelijk en ruim genoeg, zodat het dagelijks bestuur flexibel

kan opereren. Het dagelijks bestuur doet dit vanuit het collegiale besturingsmodel. Het

sturings- en organisatiemodel sluit hierbij aan om zo de verbinding tussen bestuur en

organisatie en de bestuurbaarheid van de organisatie op alle niveaus te borgen.

2. Sturing door de directie verbindt bestuurlijke doelen met de operationele uitvoering. De

keus om op bestuurlijk niveau te sturen op programma's, wordt doorgetrokken naar het

sturingsmodel voor de organisatie, te beginnen op directieniveau. De directie staat samen met

de organisatie aan de lat voor de realisatie van de bestuurlijk gekozen doelen, effecten en

resultaten. ln de rolvan opdrachtgever stuurt zij op de belangrijke prestatie-indicatoren die

verbonden zijn met de programma's en is zij in staat situationeelte schakelen in de uitvoering.

Dit met oog voor kansen voor partnerschap met anderen als dat leidt tot betere resultaten.

Voor de directie is voldoende regelruimte nodig, met transparante verantwoording aan het

bestu u r.

3. Beleidsbepaling en doelstelling zijn centraal belegd; de wijze van uitvoering is hiervan een

afgeleide. Het fusiewaterschap wordt geconfronteerd met stakeholders die vertegenwoordigd

zijn in het bestuur van de organisatie, alsook met wet- en regelgeving en beleid dat centraal

aan de waterschappen wordt opgelegd. Dit vraagt om beleidsbepaling en vaststelling van

doelstellingen op centraal niveau. Tegelijkertijd werken bij het fusiewaterschap ervaren en

goed opgeleide professionals, die zelf invulling kunnen geven aan de wijze van uitvoering. Deze

wijze van uitvoering is echter te allen tijde een afgeleide van het centraal vastgestelde beleid

en doelstellingen en de daaruit voortvloeiende (financiële) kaders'

4. Relat¡emanagement ('van buiten naar binnen denken') verankerd in de organisatie. Het 'van

buiten naar binnen denken' wordt een belangrijke competentie van de nieuwe organisatie.

Daarvoor is het onderhouden van de relatie met stakeholders (op strategisch, tactisch en

operationeel niveau) essentieel. Dit vraagt niet alleen om een sterke organisatorische borging

(relatiebeheer als functie) maar ook om een verankering in de rolopvatting van alle

medewerkers (relatiebeheer a ls rol).

5. Het organisatiemodel sluit aan bij het multischalige niveau van acteren. Het waterschap is op

allerlei schaalniveaus actief: lokaal, regionaal, bovenregionaal, grensoverschrijdend, nationaal

en internationaal. Vaak spelen beleidsthema's en inhoudel'rjke opgaven op meerdere niveaus.

Dit vraagt om een flexibele inrichting van de organisatie, met voldoende organisatie

doorsnijdende integrale coördinatie en samenwerking, van strategische beleidsontwikkeling

tot operationele uitvoering.

6. Compartimentalisering gewenst met het oog op netwerken. Het fusiewaterschap opereert

straks in een netwerk van relevante stakeholders en (mogelijke) samenwerkingspartners. De

focus op kostenbewustzijn en efficiëntie maakt het noodzakelijk om de organisatie in

afzonderlijke compartimenten op te delen, op een dusdanige wijze dat er logische eenheden

Businesscase fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht 14



ontstaan die in samenwerking of partnerschap met andere organisaties als verzelfstandigde
eenheid door kunnen gaan.

7. Medewerker kan binnen en buiten de grenzen van de organisatie bewegen. Binnen een
wendbare organisatie die een soepele samenwerking tussen organisatieonderdelen binnen en
buiten het fusiewaterschap stimuleert, kunnen medewerkers zich zowel binnen als buiten de
grenzen van de organisatie bewegen. Dit vraagt om een eenduidige inrichting en aansturing op
basis van vooraf gestelde prestatie-indicatoren die aansluiten bij werkzaamheden uit de
versch illende o rga nisatieonderdele n of externe projecten.

8. Het organisatiemodel houdt rekening met de verschillen tussen taken en werkzaamheden.
Uiteraard bestaan er verschillen tussen taken en werkzaamheden binnen de diverse
aandachtsgebieden. Deze verschillen komen voort uit de aard van de werkzaamheden (de

keten kent meer inkadering en uniformering dan het systeem) en de wijze van aansturing (de

ondersteunende activiteiten worden meer gestuurd op efficiency en effectiviteit, terwijl de
strategische activiteiten meer worden gestuurd op de relatie met de omgeving). Tegelijkertijd
moet het organisatiemodel erin voorzien dat samenhang en synergie tussen functionele
domeinen wordt bevorderd en verkokering wordt voorkomen.

9. Conform wet- en regelgeving. De organisatie kan de organisatie-inrichting niet geheel zelf
bepalen. Hierin moet zij voldoen aan wet- en regelgeving en voorschriften vanuit de
verschillende bestuu rlijke gremia,

10. Functiescheiding door controlling te scheiden. ln de organisatie onderkennen we een drietal
rollen: een voorschrijvende (beleidsbepalend), een adviserende en een uitvoerende rol, Op al

deze rollen dient controlling te worden uitgevoerd. Controlling wordt onafhankelijk
gepositioneerd van beleidsbepaling, advisering en uitvoering.

11. Primaire processen bepalen de inrichting van de ondersteuning. De primaire processen (in de
waterketen en het watersysteem) zijn bepalend voor het succes van het fusiewaterschap. De

ondersteuning is hieraan ondergeschikt. Tegelijkertijd werken ook de ondersteunende
diensten vanuit een proactieve en professionele rol op het gebied van beleidsvoorbereiding,
advies en controlling.

12. lnnovatie niet gescheiden organiseren maar als rol. lnnovatief vermogen is nodig, niet alleen
op het terrein van de processen, maar ook als het gaat om nieuwe vormen van besturen in de
multischalige context en om het organiseren van het eigen werk, juist als hierbij functionele
domeinen worden doorsneden of ontgrenzing van domeinen vereist is. Alle medewerkers
dienen de focus op open innovatie (van buiten naar binnen)te voelen. Met andere woorden,
innovatie wordt niet gescheiden georganiseerd, maar als rol van alle medewerkers
gedefinieerd. Hierdoor is er altijd aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en worden deze
volgens de principes van sociale innovatie op verschillende plaatsen binnen de organisatie
vertaald in innovatieve oplossingen. Het is aan het management te borgen dat dit in de praktijk
ook gebeurt, vanuit gerichtheid op de bijdrage die dat levert aan de bestuurlijk gekozen

doelen.
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13. Vaste patronen in werkzaamheden sturen de standaardisatie. De mate waarin

werkzaamheden volgens vaste patronen verlopen, bepaalt de mogelijkheden van

sta ndaa rdisatie.

De regelruimte binnen deze werkzaamheden is daarmee bepaald, Het organisatieontwerp en

bijbehorende ondersteunende coördinatiemechanismen bevorderen standaardisatie en

doelmatigheid in primaire werkprocessen.

14. Streven naar plaatsonafhankelijk werken. Opereren in een multischalige omgeving maakt
plaatsonafhankelijk werken in veel situaties mogelijk en ook nodig, Steeds vaker zal met

collega's van andere organisaties in projectverband of in andere interactievormen
samengewerkt worden aan een opdracht, die de eigen organisatie overstijgt en alleen in

partnerschap met anderen goed uit te voeren is. Van een vaste standplaats en dito bureau zal

steeds minder sprake zijn, De keus om de twee bestaande kantoorgebouwen te positioneren

als 'gebouw van de overheid' sluit hier goed op aan.

2.3.2 Managementfilosofie

Managementfilosofie gaat vooral over de vraag hoe en waar het management op wenst te sturen.

Sturing zal voornamelijk centraal op de 'wat-vraag' plaatsvinden, gericht op de doelstellingen,

resultaten en effecten. De 'hoe-vraag'wordt vooral in de organisatie zelf belegd, waarbij veel aan

de professionaliteit en ervaringsdeskundigheid van medewerkers wordt overgelaten. Hierbij is het

de kunst om een balans te vinden tussen heldere kaders/doelen enerzijds en de aanwezige

talenten en drive/intrinsieke mot¡vatie van medewerkers anderzijds. Maar vooral ook het

interactief delen van een viertal richting gevende waarden binnen de organisatie: vanuit een sterke

oriëntatie op de omgeving samenwerken en verbinden met het klantperspectief als uitgangspunt,

doelstellingen en resultaten staan centraal, vertrouwen, en professionele verantwoordelijkheid.

o. Somenwerken/verbinden met klontperspectief ols uitgøngspunt

Samenwerking met de multischalige omgeving vindt vanuit de nieuwe organisatie op verschillende

schaalniveaus (lokaal, (boven-)regionaal, nationaal en internationaal) en in verschillende

verbanden plaats: eigen werksituatie, netwerkachtige omgeving of in een tijdelijke projectgroep of
programma. Hierbij is het van belang dat in alle werksituaties het handelen gestuurd wordt door

een oriêntatie op de omgeving en omgevingsbelangen. Voor alle medewerkers staat de

belanghebbende centraal: van medewerkers in het veld, gebiedsmanagers, beleidsadviseurs tot
relatiemanagers. Deze focus dient goed verankerd te zijn in het waterschap. Cultuurprogramma's

kunnen hieraan een bijdrage leveren.

b. Doelstellingen en resultaten stoon centraal

Het werken op verschillende locaties en op verschillend schaalniveau vraagt een andere vorm van

sturing. Het besef dat mensen vaak de meest kritische productiefactor zijn, vormt de basis van
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strategisch talentmanagement. Hierbij worden medewerkers op basis van hun talenten en

ambities ingezet, niet alleen op basis van een functiebeschrijving maar ook op rollen die waarde
toevoegen aan de organisatie. Medewerkers maken met hun manager afspraken over de te
behalen resultaten voor zowel hun functie als rol. Om deze resultaten te bereiken, krijgen zij

binnen (beleids- en financiële) kaders en organisatorische standaards de ruimte en vrijheid om te
bepalen hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen ze werken. Hiervoor

dienenverantwoordelijkheden laag in de organisatie te worden belegd. Moderne media maken het
mogelijk om zowel intern als extern over grenzen heen samen te werken. Outputsturing op afstand
is hierbij de gewenste managementstijl: regie op de 'wat-vraag', inspirerend als het gaat om de

'waarom-vraag', en de'hoe-vraag'vooral overlaten aan de professionals zelf.

c. Sturing door vertrouwen

De organisatie zal zich meer gaan ontwikkelen als kennisorganisatie waarin de medewerker

informatie tot zich neemt, deze interpreteert en vervolgens gebruikt en distribueert.
Kenniswerkers zijn initiatiefrijk. Om datten volle te benutten is het van belang hen, binnen de

kaders van de beleidsopgaven, de doelmatigheidsdoelstelling, de gestandaardiseerde

werkprocessen en organisatorische spelregels, richting, houvast en vrijheid van handelen
(regelruimte) te geven. Dit betekent in de praktijk een voortdurend zoeken naar een goed

evenwicht tussen de professionele vrijheid en de organisatorische kaders. Evenzo is het van belang
grip te houden op de neiging onbekende problemen in het keurslijf van bekende oplossingen te
passen in plaats van op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. De

uitdaging is om ook hier een goed en werkzaam evenwicht in te vinden. Professionals willen
erkenning voor hun prestaties en verlangen duidelijkheid ten aanzien van de 'spelregels' in de

organisatie. De professional streeft naar autonomie in de uitoefening van zijn werk. Vertrouwen
komt in de plaats van procedure en controle. De pendant hiervan is natuurlijk dat de professional

verantwoording aflegt over de geleverde prestaties en behaalde resultaten. Een leidinggevende

stuurt in deze situatie op uitzonderingen.

d. Professionele verdntwoordelijkheid

ln het nieuwe waterschap is het nodig dat alle medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en

hun invloed aanwenden, los van de formele positie die ze in die organisatie hebben. Medewerkers

zijn zich vanuit intrinsieke motivatie en hun eigen professionaliteit bewust van deze

verantwoordelijkheid. Samen met hun team of afdeling opereren medewerkers zodanig dat het

intern en extern een positief effect heeft.

2.3.3 Hoofdontwerp van de organisatie

De nieuwe organisatie wordt ingericht langs de vereisten die voortvloeien uit het werken in een
multischalige omgeving. Daarom geldt als 1" ordeningscriterium, geïnstitutionaliseerd op
directieniveau, de indeling naar de verschillende schaalniveaus waarop activiteiten worden
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verricht en in het verlengde daarvan het partnerschap vorm en inhoud krijgt. Bij de organisatie

indeling wordt vooralsnog uitgegaan van vier schaalniveaus: lokaal, (boven-)regionaal, nationaal en

internationaal. Dit betekent dat alle werkzaamheden die het waterschap bijvoorbeeld doet op het

terrein van watersysteem en waterketen niet in aparte functionele domeinen worden
georganiseerd, maar gebundeld terugkomen in elk van de vier domeinen naar schaalniveau van de

partners waarmee gezamenlijk gewerkt wordt aan de wateropgave.

Onderstaande schets symboliseert de wijze waarop werkzaamheden geordend worden in de

nieuwe organisatie. Het is met reden dat in deze tekening de domeinen in elkaar overgaan. De vier
schaalniveaus zijn namelijk op onderdelen nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar ook.

Dat vereist dat medewerkers in de verschillende schaalniveaus onderling samenwerken aan

wateropgaven die zich op het snijvlak van of tussen de verschillende schaalniveaus afspelen.

t-i---r--

(Boven)

Lokaal

aal

Figuur 1: Domeinen fusiewaterschap,

Ook als 2" ordeningscriterium geldt in hoofdzaak een verdere uitsplitsing van taken op basis van

belanghebbenden of externe stakeholders uit de multischalige partnerschappen. Dat betekent dat

voor het detailontwerp eveneens sprake is van een ordening van werkzaamheden gericht op

aansluiting bij de schaal conform het hoofdontwerp. Voortzetting van het ordenen van de

werkzaamheden op basis van schaligheid onder het directieniveau verzekert tot in de haarvaten

van de organisatie het denken vanuit gezamenlijkheid voor de opgaven waar het waterschap voor

staat en voorkomt een verkokerende benadering waarbij denken vanuit disciplines (óf keten óf

systeem) in gebieden met dezelfde klanten en samenwerkingspartners de overhand kan krijgen.

Daarnaast geldt, dat de aard van de specifieke expertisedomeinen en ondersteunende processen

en de beoogde doelmatigheid het logisch kan maken deze in de organisatie anders dan naar

schaalniveaus te bundelen.

Onderstaand kader beschrijft enkele voorbeelden hoe werkzaamheden terugkomen in de indeling

in de domeinen lokaal, (boven-)regionaal, nationaal en internationaal, die straks herkenbaar terug

komen in de nieuwe organisatie.
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Domein schaolniveau lokoøl

ln het domein van schaalniveau lokaal is de samenwerking met gemeenten, lokale afdelingen van belangenorganisaties,

vereniging, scholen en bedrijven het startpunt van de manier waarop werkzaamheden worden georganiseerd. ln deze

samenwerkingvinden werkzaamheden plaats als onderhoud aan sloten en watergangen, aan een lokaal

rioleringssysteem, lokale initiatieven die de aansluitingtussen waterketen en -systeem verbeteren, beheer en

onderhoud van lokale zuiveringsinstallaties. lnhoudelijke thema's die vanuit het domein lokaal bediend worden voor het
totale waterschap zijn: het proces van gezamenlijke agendabepaling in de lokale gebieden, het bundelen en richten van
particuliere initiatieven, het opdrachtnemerschap ten behoeve van lokale projecten en werkprogramma's, de regie op

uitbesteding van lokale werkzaamheden v¡a zogenaamde lokale maatwerkovereenkomsten.

Do mei n schaol niveo u (bove n) re g io noal

Het domein regionaal organiseert de samenwerkingsverbanden met provincies, veiligheidsregio's,

waterschappen Rijn Oost, Duitse partners, drinkwaterbedrijven, regionaal georiënteerde

belangenorganisaties, regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Werkzaamheden die voortvloeien

uit afstemming met deze partners vallen binnen dit domein. Te denken valt hierbij aan opgaven op het

terrein van de ruimtelijke ordening, samenwerking in projecten met Duitsland voor de gezamenlijke

inrichting van deelstroomgebieden, de taken van laboratoria, initiatieven op het gebied van interne
procesopt¡malisatie voor het hele waterbeheergebied. Thema's die vanuit het domein (boven-)regionaal

bediend worden zijn: het proces van gezamenlijke agendabepaling in het stroomgebied Rijn Oost,

grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland op visieontwikkeling en inrichting van het

deelstroomgebied, regionale kennisontwikkeling en innovatie en de ontwikkeling van regionale shared

services.

D omei n sch aal niveau notionoal

Het domein nationaal bundelt de werkzaamheden van het waterschap die voortvloeien uit de samenwerking die tot
stand komt met de Unie van Waterschappen, Ministeries, Rijkswaterstaat, brancheorganisaties van bijvoorbeeld IPO als

VNG, landelijke onderzoeksintstellingen en het Waterschapshuis. Dit betekent dat in dit domein activiteiten plaatsvinden

die gericht zijn op strategievorming, lobby en beleidsbeïnvloeding, maar eveneens activite¡ten gericht op de plicht tot
interne en externe verantwoording naar landelijke en regionale toezichthouders. Verder vindt hier concernsturing op

strategische thema's en de verbinding met netwerken en samenwerkingsverbanden plaats. Thema's die belegd zijn

binnen het domein zijn belangenbehartiging via bestuurlijke coöperatie, het proces van interne kaderstelling,

uitgangspunten voor governance op samenwerkingsverbanden en relatiemanagement.

D om ei n sch a ø I nive o u i nte rnatio n a o I

Het domein internationaal brengt de werkzaamheden van het waterschap samen die ontstaan uit samenwerking met

internationale partners als Europese overheidspartners of wereldwijd opererende organisaties zoals Top Sector Water of
internationale kennis- en hulporganisaties. De nadruk in dit domein ligt op beinvloeding en kennisuitwisseling. Thema's

die belegd zijn binnen het internationale domein zijn agendasetting en beleidsbeinvloeding richting Brussel en mondiale

kennisuitwisseling op thema's als deltagebieden.

2.3.4 Coördinat¡emechan¡smen

Om samenhangende taken logisch te bundelen, hebben we gekozen voor een hoofdordening in

vier domeinen op basis van de schaal van contact met belanghebbenden/stakeholders en
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samenwerking. Tussen en binnen deze vier domeinen zijn coördinatiemechanismen nodig die

zorgen voor verbinding en onderlinge afstemming. Hierna volgen er drie die een organisatiebrede

betekenis hebben en daarom op directieniveau thuishoren. Overige coördinatiemechanismen

worden belegd op de andere managementechelons en hebben onder andere betrekking op het

inhoudelijke werk en HRM-aspecten, Deze worden in de volgende fase uitgewerkt.

Het eerste, organisatiebrede coördinatiemechanisme betreft de portefeuilles. Het tweede is

relatiemanagement en het derde de wijze waarop programmasturing wordt ingericht.

o. Portefeuilles

Bij de directie ligt primair de managementopgave als het gaat om het vestigen, behouden en

verstevigen van cohesie binnen de organisatie. Een instrument hiertoe zijn dwarsdoorsnijdende

thema's. Elk directielid heeft naast een schaalniveau als primaire oriëntatie en daarnaast een of

meer van deze thema's in portefeuille. Thema's kunnen in de tijd veranderen; op dit moment kan

gedacht worden aan:

o BestuursakkoordWater.

o Gezamenlijke agendavorming, waarin bestuurlijke kaders vertaald worden naar de

verschillende schaa lniveaus.

. Organiseren in omgevingsverbanden als bestuurlijke coöperatie, veiligheidsregio, RUD's,

o Doelmatigheid/sharedservices.

o lnnovatie.

o HRM, cultuur en organisatieontwikkeling,

b. Relatiemanagement

Een specifieke uitdaging voor het waterschap is het managen van de relatie met de relevante

stakeholders. ln de organisatie-inrichtingsprincipes hebben we dit belang gedefinieerd in termen

van functie en rol. Dit komt tot uitdrukking in de volgende relatiemanagementdriehoek.
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Figuur 2: Relatiemanagementdriehoek.

Deze driehoek haakt in op zowel de beleidsmatige en uitvoerende rol van de organisatie, als op de

sturende rol van de directie en de besturende rol van het bestuur. Deze driehoek wordt telkens

per schaalniveau georganiseerd: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. De driehoek is een

schakelbord en heeft zowel een structurele als een incident gedreven werking. Binnen deze

driehoek is sprake van nauw afgestemd samenspel, met telkens de invalshoek van de drie

verschillende verantwoordelijkheden maar altijd gericht op het belang van de relatie. Periodiek

zitten de deelnemers in de driehoek om tafel om de relevante kwesties voor de klant en het gebied

dat behoort tot hun schaalniveau te bespreken.

c. Programmasturing

Het waterschap heeft binnen de vastgestelde programma's te maken met een veelheid aan

activiteiten, processen en projecten, van relatief klein tot zeer omvangrijk. Deze hebben veelaleen
primaat in ofwel de waterketen ofwel het waterbeheer, maar vertonen ook vaak samenhang en

vormen een afbreukrisico voor de organisatie als geheel. Daarom wordt dit vormgegeven in een

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Hierbij treedt de voltallige directie als opdrachtgever op; zij

wordt daarbij voor wat betreft de controlling ondersteund vanuit de organisatie.

Verhouding primaire en ondersteunende token

De ondersteunende taken van het waterschap omvatten een breed scala aan activiteiten, van

strategische beleidsontwikkeling tot de meer uitvoerende middelenfuncties. Allemaal hebben deze

tot doel de primaire processen van het waterschap beter te laten functioneren. De primaire

processen geven aan hoe en welke ondersteuning zij wensen om daarmee (sneller) te kunnen

voldoen aan hun opgaven. Ondersteunende taken adviseren, voeren professioneel uit en nemen

verantwoordelijkheid. Kernwoorden in de wijze van dienstverlening zijn: samenwerkend,

verbindend, betrouwbaar, klantgericht, resultaatgericht, proactief, signalerend, deskundig.
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Om ook in de toekomst ondersteunende taken goed te kunnen uitvoeren en flexibel in te spelen

op een veranderende omgeving, wordt ingezet op een invulling van de ondersteunende taken

vanuit een combinatie van zelf doen en het optreden als opdrachtgever bij samenwerking met

anderen of uitbesteding aan de markt. Tot de eerste categorie behoren de meer strategisch

georiënteerde (beleids)taken die nauw verweven zijn met het werk van de directie en het bestuur.

Deze blijft het waterschap zelf doen. Tot de tweede categorie behoren de advies- en beheerstaken,

waarbij efficiency en professionaliteit gebaat kan zijn bij het organiseren in een groter verband.

Uitgangspunt is een structurele invulling met eigen personeel waar nodig, en invulling op

incidentele basis waar mogelijk. Door het realiseren van een flexibele schil voor de uitvoering kan

op maat vanuit ondersteuning worden ingehuurd en worden ingeleverd op vaste formatie. Het

invullen van zowel de opdrachtnemende als de opdrachtgevende rol vergt stevige functies bij

ondersteuning en een nieuw type medewerker met nieuwe vaardigheden. Daarnaast is een goede

wisselwerking tussen opdrachtgever (bestuur, directie en management) en opdrachtnemer (de

ondersteu nende eenheden) essentieel.
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3. Veranderingen in taken en taakuitvoering

ln dit hoofdstuk staan de uitdagingen en het wensbeeld voor het nieuwe waterschap beschreven
op het terrein van de twee kerntaken, watersysteem en waterketen. Hierbij worden ook de

schaalvoordelen en doelmatigheidskansen in kaart gebracht. De kwantificering ervan is

opgenomen in hoofdstuk 4.Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, zal de uitvoering van deze
twee kerntaken in het nieuwe waterschap naar de verschillende schaalniveaus geordend worden;
deze slag wordt bij het bouwen aan de nieuwe organisatie gemaakt. Voor nu worden deze twee
kerntaken in dit hoofdstuk nog gebundeld naar hun aard uitgewerkt.

Om de kerntaken uit te voeren, is een krachtige fusieorganisatie nodig die verstand heeft van
water, die individuele belangen tegen het algemeen belang kan afwegen en die een eenduidig en
herkenbaar beleid heeft over de uitvoering van haar taak. Een waterschap dat draagvlak voor
maatregelen kan creëren, communiceert over wat kan en niet kan, die over doorzettingsmacht
beschikt om impopulaire maatregelen te realiseren en die over een goed risicomanagement
beschikt. Om aan de toenemende wensen van de omgeving te voldoen, zijn wisselende
samenwerkingsverbanden op verschillende schaalniveaus noodzakelijk, op zoek naar
verbondenheid met maatschappelijke partners, collega-organisaties, burgers en grondeigenaren.
Kortom, een 'groots' waterschap door het creëren van een stevige basis en een goede

dienstverlening op alle schaalniveaus - door'klein te blijven': dichtbij en gebiedsgericht werken,
bereikbaarheid en lokale kennis. De uitdaging daarbij is de mogelijkheden te benutten om de

activiteiten in het kader van watersysteem en waterketen op een slimme manier op de

verschillende schaalniveaus met elkaarte verbinden. Een van de instrumenten daarvoor is het
werken met gebiedsregisseurs die binnen het hen toegewezen deelstroomgebied van de Vecht
verantwoordelijk zijn voor het integraal waterbeheer.

3.1 Watersysteem

Het op orde krijgen en houden van het watersysteem vergt steeds meer inspanning, onder meer
vanwege klimaatveranderingen en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de
waterkwaliteit. lngezetenen moeten voldoende beschermd zijn en blijven tegen wateroverlast en

overstromingen. Droogte moet worden bestreden, onder andere door effluent langer in het
systeem vast te houden zodat het bij droogte in het systeem kan worden terug gebracht. Het
oppervlaktewater moet schoon en veilig zijn. Afname van overheidsmiddelen leidt tot een
herbezinning op de uitgaven en tot mogelijk andere bestuurlijke keuzes.

Voor wat betreft de zorg van het watersysteem zijn vier deeltaken onderscheiden, te weten:
waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en overige. Per taak zijn de volgende hoofddoelen
geformuleerd; samen vormen zij het wensbeeld voor het nieuwe waterschap:

o Waterveiligheid: het op orde hebben van de regionale waterkeringen en het beschikken

over een professionele en slagvaardige calamiteitenorganisatie,
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Waterkwantiteit: het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, voorkomen van

verdroging, het hebben van een waterpeil afgestemd op de verschillende gebruiksfuncties,

Waterkwaliteit: het op orde hebben van de waterkwaliteit conform de Kaderrichtlijn

Water, beschikken over een goede kwaliteit van de overige wateren, zorgen voor een goed

emissiebeheer.

Overige: het invullen van de randvoorwaarden die het mogelijk maken de drie
hoofddoelen adequaat uit te voeren, waarbij gedacht kan worden aan recreatief
medegebruik, inkomsten subsidies/publiek-private initiatieven, stedelijkwater, beheer

scheepvaartka nalen en bruggen.

Ten aanzien van de uitvoering van deze vier deeltaken bestaan op onderdelen nu nog verschillen

binnen de twee waterschappen, die in het fusiewaterschap geharmoniseerd zullen moeten

worden. Dit vergt bestuurlijke keuzes. Deze keuzes bieden goede mogelijkheden voor eenduidig

beleid en kostenvoordelen. Lopende (inter)nationale ontwikkelingen kunnen nog van invloed zijn

op de takenuitvoering en kosten van het fusiewaterschap.

Belangrijke meerwaarde van de opschaling is dat vraagstukken over het watersysteembeheer

meer vanuit het stroomgebied c.q. het (boven)regionale niveau te benaderen zijn. Dit

vergemakkelijkt een juiste afweging van waar in het watersysteem het meest doelmatig kan

worden geïnvesteerd.
De kwaliteit en de doelmatigheid van de taakuitvoering door het fusiewaterschap ten aanzien van

het watersysteem kan worden vergroot, onder meer door de volgende maatregelen:
. Zotgvoor een gedifferentieerde gebiedsnabijheid door in de beleidsontwikkeling rekening

te houden met de verschillen tussen gebieden en in de uitvoering maatwerk te bieden,

o lnvesteer in ondernemerschap door binnen de kaders van de overheidsorganisatie meer

marktgericht te opereren.

o Benut mogelijkheden voor innovatie en ga gericht samenwerking aan met onderwijs en

kennisinstellingen om de nieuwste kennis op te halen en te delen.

Op grond van het geschetste wensbeeld, succesfactoren, best practices van beide waterschappen

en de kwalitatieve en kwantitatieve kosten-batenanalyse is gekeken naar mogelijke knelpunten en

verbeteringen van de doelmatigheid.

Veiligheid
Het fusiewaterschap bezit onvoldoende kennis om beleid en beheer van waterkeringen (in de

toekomst) goed te borgen. Samenwerking binnen Rijn-Oost kan leiden tot de gewenste

kwaliteitsslag.
De samengevoegde calamiteitenorganisaties leveren voldoende kwaliteit. Dit biedt mogelijkheden

om op het budget voor oefening en training besparingen te boeken.

Wqterkwontiteit

a

a

a
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Ten aanzien van onderstaande drie onderwerpen dient harmonisatie van beleid plaats te vinden
waarbij, afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt, sprake is van significante
invloed op het watersysteembeheer en de kosten die daarmee samenhangen.

o Normering wateroverlast: tot welk niveau wordt bescherming tegen wateroverlast
geboden door het waterschap en waar begint de eigen verantwoordelijkheid van de
ingeland?

o Onderhoud: in hoeverre worden de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen door
het waterschap zelf onderhouden of wordt de verantwoordelijkheid voor onderhoud bij de
ingeland gelegd en schouwt het waterschap?

o Afwaterende eenheden: vanaf welke oppervlakte spreekt het waterschap van afwatering
en heeft het de daarbij behorende infrastructuur in beheer?

Schaalvoordelen en ontdubbeling van formatie kan leiden tot besparingen op diverse terreinen,
waaronder beheer en onderhoud, en meet-, weet- en rekensystemen.

Woterkwoliteit
Ook ten aanzien van deze deeltaak dient harmonisatie van beleid plaats te vinden. Vooral wat
betreft de vraag hoe het nieuwe waterschap in de nieuwe (economische) omstandigheden de
doelen van de Kaderrichtlijn Water wil realiseren.

Daarnaast is op dit vlak een kwaliteitsslag te maken door een betere balans tussen specialisten en
generalisten. Ook hier kunnen schaalvoordelen en ontdubbeling in formatie zorgen voor een
besparing, Op het terrein van handhaving en vergunningverlening is wellicht op termijn
doelmatigheidswinst te behalen.

Overige taken
Qua inkomsten wordt een intensivering van de werkzaamheden nodig geacht, vooral ten aanzien
van subsidiemogelijkheden, publiek-private initiatieven en samenwerking met marktpartijen. Wat
'Stedelijk water' betreft, is een investering noodzakelijk; bij 'Beheer scheepvaartkanalen' is bij
zelfstandige uitvoering van deze taak een besparing te realiseren. Op het gebied van 'Recreatief
medegebruik' en 'Relatiemanagement' zijn geen besparingen te verwachten.

Beide waterschappen kijken momenteel naar hun
investeringsprogramma en hebben voor het programma
Watersysteem herprogrammeringsscenario's opgesteld. Dit
biedt bestuurders keuzes om in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen en de gegeven taakstelling in het kader van
de fusie in te vullen.

Taokuitvoering en kansen voor shared services
Het tactische en operationele beheer en onderhoud van het
watersysteem kan het beste op (boven)regionale schaal en
gebiedsgericht georganiseerd worden, in acht tot tien
gebieden.
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Om het watersysteembeheer goed te kunnen uitvoeren, zijn voldoende kennis (van watersysteem,
gebied, klant, vak en wetgeving) en voldoende medewerkers noodzakelijk; uitgegaan is van de

minimaal vereiste omvang van de organisatie bij extreme omstandigheden. De volgende
werkzaamheden kunnen doelmatiger met andere partijen, al dan niet in shared services, gedaan

worden:

Monitoring waterkwaliteit en waterkwantiteit organiseren op Rijn Oost-niveau.

Expertisecentrum Water oprichten op Rijn Oost-niveau.

Technische adviseurs en projectleiders in een poule op Rijn Oost-niveau organiseren.

Waterkeringenbeleid, -beheer en -advisering op Rijn Oost-niveau organiseren.

Calamiteitencoördinatie op Rijn Oost-niveau en met veiligheidsregio's organiseren.

Samenwerking met onderwijs en kennisinstellingen intensiveren.

Met Rijk en provincie samenwerken voor uitvoering van het Deltaprogramma.

Samenwerking met Duitsland intensiveren (grensoverschrijdende waterproblematiek).
Samenwerking met gemeenten (beheer en onderhoud in verband met overdracht stedelijk
water, digitale watertoets en digitale waterloket).

3.2 Afualwaterketen

Het zuiveren van het afvalwater is eveneens een publieke taak en een integraal onderdeel van de

waterkringloop/waterketen. Binnen zuiveren van afvalwater zijn drie deeltaken te onderscheiden:
aanvoeren van afualwater, zuiveren van afualwater en afzetten van producten. Bij het formuleren
van voorstellen voor doelmatigheidskansen zijn twee uitgangspunten gehanteerd: alle assets van

de twee huidige waterschappen rond zuivering worden door het nieuwe zuiveringsbedrijf van het
fusiewaterschap overgenomen en herijkt. Daarnaast is het streven doelmatiger te opereren,
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening en de relatie met de

omgeving. Daarbij zal het fusiewaterschap vanuit een brede kijk en een actieve opstelling afwegen
hoe op maatschappelijk acceptabele wijze aan nieuwe opgaven kan worden voldaan.

Eneryle

Aanvoeren afvolwater

a

a

a

a

a

a

o

a

a

I

Riolering

Gtondstoften

Water

Watersysteem
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Regie op de aanvoer van afualwater is nodig om fluctuaties hierin te dempen. Dit kan b'rjvoorbeeld
door het beheer van gemeentelijke rioolgemalen over te nemen, een rol te spelen in het beheer
van private zuiveringen of door zich als fusiewaterschap meer te gaan bezighouden met het
inzamel- en transportsysteem. Vergroten van de invloed op de aanvoer vergt hoe dan ook een
investering in mensen en middelen. Dit om de kwaliteit van de rioolgemalen, telemetrie en
sturingssystemen op een niveau te brengen waarmee op termijn de doelmatigheid van de
communale zuiveringen kan toenemen.

ln eerste instantie vraagt deze keuze om meer aandacht voor de relaties met partijen die daar een
rol in hebben. Verbetering van de kwaliteit van deze taak is een drijvende factor voor keuzes met
betrekking tot de aanvoer van afualwater. ln 2020 is die invloed op de relevante onderdelen van
het aanvoersysteem grotendeels voltooid en kan het accent verlegd worden van relatie en
kwaliteit naar doelmatigheid. Oftewel: de invloed op het aanvoersysteem zo inrichten dat het
zuiveren van afvalwater doelmatiger kan plaatsvinden.

Kansen aanvoer:

Optimaliseren van de werkzaamheden in het kader van de aanvoer van afvalwater maakt
het mogelijk om beperkt terug te gaan in de formatie voor het beheer van de
aanvoersystemen.

Als er op de lange termijn (na 2}t7l meer eenduidigheid komt in het aanvoersysteem, is er
naar verwachting minder behoefte aan rioleringskennis bij het fusiewaterschap, wat
formatie uitspaart.

Het gelijktrekken van oppompkosten bij Velt en Vecht en Regge en Dinkel is een
mogelijkheid om de exploitatiekosten van het fusiewaterschap te reduceren.

lnvoering van een leidinginformatiesysteem (LlS) om faalkosten te reduceren. Deze

investering kan nu gezamenlijk worden opgepakt, wat de doelmatigheid ten goede komt.
ldem wat het inprikken van persleidingen betreft.

Zuiveren ofvolwoter

Voor de komende jaren wordt meer diversiteit in zuiveringstechnische werken voorzien om te
voldoen aan de maatschappelijke vraag. Hierin dienen keuzes gemaakt te worden op basis van
gedegen omgevingsanalyses en businesscases. Voor de kone termijn dient het fusiewaterschap
zich te richten op optimale beheersing van de processen op en rond installaties, Het daadwerkelijk
zuiveren van afvalwater kent op operationeel niveau weinig interactie met de omgeving en weinig
bestuurlijke afwegingen.

Voor zowel 2014 als 2020 betekent dit dat het accent komt te liggen op doelmatigheid. Het
veiligstellen van de license to operote is de belangrijkste opdracht die ten grondslag ligt aan iedere

vorm van relatiebeheer voor deze deeltaak (bijvoorbeeld tijdig anticiperen op ruimtelijke
ontwikkelingen in geu r-/gelu idcontou ren).

o

a

a

a
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Kansen proces:

a

a

a

a

a

a

a

o

a

Professioneel beheer van vergunningen en contracten reduceert de faalkosten.

Herijken van aansluitvermogens en aansluitvergunningen nutsvoorzieningen levert op
jaarbasis een besparing op.

Het aantal technologen, beleidsmakers en managementleden voor het zuiveringsbeheer is

te reduceren.

Door efficiencyverbetering in de beheertaken wordt voorzien dat het fusiewaterschap in
2018 minder formatie nodig zal hebben.

Optimalisatie van de inzet van de flexibele schil op basis van een

onderhoudsbeheersysteem maakt hierin een formatiereductie mogelijk. Optimalisatie van

het voorraadbeheer moet leiden tot minder exploitatiekosten en iets minder personele

ca paciteit.

lnhuur van kennis op het gebied van meet- en regeltechniek voor procesautomatisering.

Voldoende vraag naar deze specialistische kennis in R3- of R5-verband maakt het mogelijk
om in een SSC-constructie voldoende formatie in dienst te nemen om de huidige

kwetsbaarheden op te lossen.

Synchroniseren en optimaliseren van het beleid rond pompovercapaciteit kan het

investeringsniveau bij renovatie van installaties van Regge en Dinkel structureel reduceren.

Standaardiseren bouwbeleid kan bijdragen aan een doelmatigheidsverbetering.

Samen doen met noodmateriaal leidt tot een besparing op de exploitatiekosten.

Afzetten producten

Ook bij de afzet van producten uit het zuiveringsproces moeten keuzes gemaakt worden op basis

van businesscases. Met uitzondering van het water dat teruggebracht wordt in het watersysteem,
wordt de afzet van producten gezien als 'bijvangst' om het zuiveren van afvalwater betaalbaar en

duurzaam te houden.

ln 2Ot4 zal de toepassing van zuiveringsproducten nog volop in ontwikkeling zijn. Dit betekent
stevig inzetten op relaties met (markt)partijen om afzetmogelijkheden tot stand te brengen; iets

toegeven op doelmatigheid is daarbij acceptabel. Richting 2O2O is de afzet van producten

grotendeels uitgekristalliseerd en verschuift het accent van relatie naar doelmatigheid. De

aandacht voor kwaliteit blijft al die tijd op peil.

Kansen afzet
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Optimalisatie van de slibverwerking kan leiden tot een jaarlijkse substantiële besparing op
de exploitatiekosten.

Gezamenlijk uitvoeren aanbesteding slibtransport resulteert in een reductie op de
exploitatiekoste n.

Naast de hiervoor genoemde doelmatigheidskansen worden meer algemeen kansen gezien voor
optimalisatie ten aanzien van het bedrijfsbureau, gebouwen, materieel en werkplaatsen, en lCT.

Taakuitvoering en konsen voor shored services

Om de hiervoor geschetste doelmatigheidskansen te benutten, is een adequate organisatie-
inrichting van belang. Het nieuwe fusiewaterschap zal voor de taken in de waterketen een aantal
kringen kennen, clusters van enkele zuiveringen. Logische en behapbare eenheden om de
dagelijkse operatiën te kunnen coördineren en op operationeel-tactisch niveau de verbinding met
stakeholders vorm te geven. Op centraal niveau worden alle andere activiteiten ten behoeve van
het primaire proces vormgegeven: beleid en specifieke kennis (technologie/riolering).
Onderhoud dat niet betiteld kan worden als beheer, wordt geclusterd en mogelijk in een shared
service centru m ondergebracht.

a

a
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4. Budget, belastingdruk en vermogenspositie

ln dit hoofdstuk komen de financiële aspecten van de fusie aan de orde. Belangrijke onderdelen

zijn de doelmatigheidsopgaaf, rekening houden met het financiële kader die de beide algemeen

besturen hebben mee gegeven voor de fusie, het structureel benodigde budget, de ontwikkeling

van de belastingdruk en de vermogenspositie van het nieuwe waterschap na de fusie.

4.1 Doelmatigheidsopgaaf

ln de oplegnotities voor beide algemeen besturen (d.d. 14 december 20L1, resp, 20 december
2011) over het voornemen om tot een fusie te komen, vormden de tarieven en lastendruk van het
peiljaar 2015 het vertrekpunt. Van hieruit is voor de businesscase als opdracht aangegeven: "om

de financiële koders voor het fusiewoterschop uit te werken op bosis von de bestuurlijke opdrocht
dat de belostingdruk vanuit het perspectief van de meerjarenraming 2012-201.5 niet mag stijgen als
gevolg von de fusie. Geef daarbij oan welk bedrag in het peiljoar2114 gevonden moet ziin om dit
doelte bereiken."

Vanuit deze bestuurlijke 'doelmatigheidsopgave' is het financiële kader voor het nieuwe

waterschap nader uitgewerkt. Deze uitwerking heeft erin geresulteerd dat er uiteindelijk voor een

bedrag van € LL miljoen moet worden bespaard vanaf 2014. Het onderzoek naar de

besparingsmogelijkheden heeft het volgende overzicht opgeleverd; deze mogelijkheden zijn direct

gerelateerd aan de kansen die de fusie biedt en staan in die zin los van de altijd geldende

autonome opgaaf om te streven naar meer doelmatigheid.

Laag HoogBesparingsmogelij kheden

66 fte1. fte-reductie (structurele situatie) 54 fte

M€5 M€62. reductie investeringen (structurele situatie)

M€ 0,5 M€ 0,5a. Besparingen lnnovatief samenwerken

M€ 5,0b. Besparingen nieuwe organisatie/personeelslasten M€ 4,0

M€ 4,0 M€ 4,5c. Besparingen overige kosten en beleidskeuzes

M€ 3,0d. Besparingen investeringen /lagere kapitaallasten M€ 2,5

M€ 11 M€ 13Totaal

Het totaalvan deze besparingsmogelijkheden is afgeleid uit de drie deelrapportages van de

werkgroepen. ln bijlage 1 is een overzicht opgenomen, waarbij het totaal is opgesplitst naar de

terreinen van watersysteem en waterketen en de daarmee nauw verbonden ondersteunende
processen.

Er zijn bandbreedtes aangehouden, omdat er nog bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden

over de geïnventariseerde mogelijkheden; deze kunnen leiden tot een hogere of juist lagere
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opbrengst. Deze keuzes liggen onder andere op het terrein van harmonisatie van beleid en

voorzieningen, de prioriteringvan projecten en het bundelen van de uitvoeringvan taken in

regionale samenwerkingsverbanden (innovatief samenwerken). De eerlijkheid gebiedt te zeggen

dat deze keuzes wel raken aan het ambitieniveau van het nieuwe waterschap. Dat zal vooral

spelen waar het gaat om het temporiseren van investeringen, bijvoorbeeld op het terrein van de

KWR. Uiteraard moet dat gedoseerd en verantwoord gebeuren.

De hiervoorgenoemde besparingsmogelijkheden kennen per component een ingroeipad. Dit

betekent dat er voor 2014 een besparing haalbaar is van € 7,3 miljoen. Dit is lager dan de opgave

van € 11 miljoen. Dat is een gevolg van het feit dat het realiseren van besparingen op met name

kapitaallasten en overige externe kosten een zaak is van de wat langere adem. De jaren daarna

loopt hette besparen bedrag op, in 2015 alnaar€ 9,3 miljoen,in20L6 naar€ 10,3 miljoen, tot
u iteindelijk € !2,8 miljoen in 2020.

Het is verder van belang dat Velt en Vecht vanaf 2011 al autonoom heeft bespaard, wat heeft

geresulteerd in een lager tarief voor de zuiveringsheffing in de begroting2OI2. Bovendien wordt er

bespaard op de jaarlijkse investeringen binnen het programma 'lnrichten & Beheren van Wate/,
hetgeen wordt verwerkt in de begroting 2013. Beide besparingen zijn in de becijferingen

rneegenomen. Daarnaast loopt er bij Velt en Vecht nog een bezuinigingstraject om de

exploitatielasten naar beneden te brengen. Deze maatregelen maken het verschil tussen de

belastingdruk van Regge en Dinkel en Velt en Vecht al kleiner en bieden enige lucht bij het halen

van de doelmatigheidsopgaaf van € 1l- miljoen.

Samenvattend

Bovenstaande tabel illustreert, zoals hiervoor opgemerkt, dat een aantal besparingen een

inverdientijd heeft tot en met 2016. Om te voldoen aan het uitgangspunt dat de belastingdruk ten

gevolge van de fusie niet stijgt wordt in de periode 20L4-20L6 voor een bedrag van € 6 miljoen een

beroep gedaan op de reserues om zo het verschil tussen het in die respectievelijke jaren te

besparen bedrag en de € 11 miljoen besparing vanaf 2014 te overbruggen, ln praktische zin is

hiervoor noodzakelijk dat de bestaande bestemmingsreserves van de beide waterschappen voor

een bedrag van € 6 miljoen worden geoormerkt/gerealloceerd. ln dit verband valt te denken aan

een reallocatie van de bestaande bestemmingsreserve 'Projecten' bij Velt en Vecht, alsmede van

(bedragen in miljoen €) 20t4 20L5 20L6 20tt 20L8 2019 2020

Totale besparing 7,3 9,3 10,3 L1,0 L],6 12,2 t2,8

Verschil met M€ 13 -5,7 -3,7 -2,7 -2,O -7,4 -0,8 -o,2

Verschil met M€ 1l- 0,6-3,7 -r,7 -o,7 0,0 L,2 t,8
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de bestaande bestemmingsreserve'Brede heroverweging' bij Regge en Dinkel. De huidige

bestemmingsreserves voor tariefegalisatie kunnen niet voor dit doel worden geoormerkt, omdat

deze al deel uitmaken van de berekening meerjarige ontwikkeling lastendruk, zoals deze in de

meerjarenbegroting van beide waterschappen is meegenomen.

4.2 Structureel budget

Aan belastingopbrengsten voor het jaar 2014 heeft Velt en Vecht € 39,9 miljoen geraamd (conform

programmabegroting 2OL2-2076) en Regge en Dinkel €82,7 miljoen (conform perspectievennota

2012-201.Ð. Hierop wordt de taakstelling van € 11 miljoen in mindering gebracht. Daarnaast

kennen de beide waterschappen een aantal overige (structurele) inkomsten, die met elkaar het

structu rele budget bepalen.

Het structurele budget voor het nieuwe waterschap gaat nog uit van de specifieke

budgetteringssystematieken van beide waterschappen. Een kwalitatieve analyse wijst uit dat deze

verschillen in de praktijk relatief beperkt zijn, Een harmonisatie van beleid op deze onderdelen

leidt naar verwachting niet tot grote veranderingen in de uiteindelijke exploitatielasten voor de

beide taken: watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Het bestaande verschil in het

kwijtscheldingsbeleid wordt in aanloop naar de fusie al recht getrokken. B'tj de evaluatie en

bijstelling van het bestuursprogramma 2OO9-2O14 van Regge en Dinkel is aan het algemeen

VenV WRD Nieuwe

waterschap

Batensoort (in M€)

0,9 0,3 r,280. Financiële baten B 2012

81. Dividenden en bonusuitkeringen B2Ot2 0,7 0 0,7

82. Personeelsbaten B 2012 0,3 0,1 0,4

0,6 0,1 0,7S3.Goederen en diensten aan derden 82072

0,L 0 0,184. Opbrengst van eigendommen B 2012

39,9 82,7 L22,685. Belastingopbrengsten 2014

-11,0Taakstelling nieuwe waterschap 2014

3,336.Bijdragen van derden (incl. grensoverschrijdend afvalwater) 2,2 L,L

87. Geactiveerde lasten B2OI2 o,7 5,7 6,4

2,7 1,8 4,588, Onttrekkingen aan best.res. tarief egalisatie2Ol4

48,L 91,8 t28,9Totale baten = structureel budget 2014
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bestuur voorgesteld2 om de L00% bijstandsnorm voor de kwijtschelding in te voeren met ingang

van 2014. Hiermee is een bedrag van € 1,5 miljoen aan gederfde belastinginkomsten gemoeid.

o De extra lasten die zijn gemoeid met het verhogen van de norm voor kwijtschelding zuiverings-

beheer (€ 1,0 miljoen) worden budgettair neutraal opgelost door een saldering met de

bestaande dotaties aan de bestemmingsreserves voor de brede heroverweging.

o De extra lasten die zijn gemoeid met het verhogen van de norm voor kwijtschelding

ingezetenenheffing (€ 0,5 miljoen), kunnen niet budgettair neutraal worden opgelost. Hiervoor

is aan het algemeen bestuur van Regge en Dinkelvoorgesteld om het lastendrukkader van de

perspectievennota 201-2-2015 met dit bedrag te verhogen.

4.3 Belastingdruk en tarieven

De uiteindelijke belastingtarieven z'rjn bepalend voor de daadwerkelijke belastingdruk voor burgers

en bedrijven in het werkgebied van het nieuwe waterschap. Bij de analyse van de belastingtarieven

en belastingdruk is rekening gehouden met de huidige kostentoedelingssystematiek voor de

verdeling van de kosten over de belastingplichtige categorieën wat betreft het

watersysteem beheer.3

Bij de uitwerking voor het nieuwe waterschap is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de

huidige kostentoedelingspercentages. ln de volgende tabel is de belastingdruk per referentiegroep

samengevato, naar gelang de gehanteerde kostentoedelingspercentages.

' D" besluitvorming in het algemeen bestuurvan Regge en Dinkel over de evaluatie van het

bestuursprogramma (inclusief het voorstel rond de harmonisatie van het kwijtscheldingsbeleid) is voorzien

op 6 juni 201 2.

3De staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu heeft op basis van de voorstellen van de Unie van Waterschappen

voor aanpassing van het belastingstelsel een conceptwetsvoorstel voorbereid, dat in december 201 I in

consultatie is gebracht. Naar aanleiding van deze consultatie heeft de staatssecretaris geconcludeerd dat het niet

opportuun is hetwetsvoorstel op korte termijn in deze vorm in te dienen.

4Referentiegroepen zoals gehanteerd door Regge en Dinkel in de perspect¡evennota 20,l 2-201 5.
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2

VenV 2014

3

Gewogen

gemiddelde

4

Gewogen

gemiddelde

-/- M€ 11

5

Gewogen

gemiddelde

-/- M€ 11

& mutaties

L

WRD 2014

28,O% 29,3% 293% 29,5%Aandeel ingezetenen 30,0%

55,7% 55,7% 56,2%Aandeel gebouwd 58,L% 5t,2%

14,9y"Aandeel ongebouwd tt,7% 20,7% L4,9% t4,L%

o,zyo o,L% o,2% O,z%o o,zyoAandeel natuur

LOO,0% LOO,OYo LOo,oyo t00,o% roo,oyoTotaal

Belostingdruk

Eenpersoonshuishoud ing

(lingezetene+1ve)

Meerpersoonshuishouding

(1 ingezetene + 3 ve + WOZ-

waarde: k€244l.

Bedrijf (50 ve + WOZ-waarde:

M€2,44)

Agrarisch bedrijf

(1 ingezetene+3 ve+WOZ-

waarde: k€ 390+40 ha)

ln kolom 1 en 2 zijn de huidige kostentoedelingspercentages van de beide waterschappen

weergegeven, inclusief de uitkomst 2OL4 naar belastingdruk. De belastingdruk 2OI4, zoals

weergegeven voor Regge en Dinkel vormt het kader op grond van het specifiek door het

algemeen bestuur van Regge en Dinkel gekozen financiële uitgangspunt, te weten: de

meerjarige ontwikkeling van de lastendruk zoals die concreet is benoemd in de

perspectievennota 201-2-2015 van waterschap Regge en Dinkel.

ln kolom 3 is de uitkomst weergegeven voor het gewogen gemiddelde van de

kostentoedelingspercentages. Hierbij zijn de geraamde belastinginkomsten 2014 van beide

waterschappen bij elkaar opgeteld en vervolgens is procentueel berekend welke

kostentoedelingspercentages dit oplevert. ln dit scenario voldoet de lastendruk 2014 voor

geen enkele referentiegroep aan het kader. Dit is verklaarbaar, aangezien in dit scenario

nog geen besparing is gerealiseerd.

ln kolom 4 is de uitkomst weergegeven voor het gewogen gemiddelde van de

kostentoedelingspercentages, verminderd met de taakstelling van € 11 miljoen. ln dit

scenario voldoet de belastingdruk 2014 voor drie van de vier referentiegroepen aan het

kader.

a

o

a
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a ln kolom 5 is de uitkomst weergegeven voor het gewogen gemiddelde van de kosten-

toedelingspercentages, verminderd met de taakstelling van € l-l- miljoen en een

herverdeling van de kostentoedeling over de belastingcategorieën ten opzichte van het

gewogen gemiddelde. Hierbij is het kostenaandeel voor 'ingezetenen' met O,2Yo, voor

'gebouwd' metO,52%o en voor'natuur' metO,04% verhoogd en voor'ongebouwd' met

0,76% verlaagd. ln dit scenario voldoet de belastingdruk 2014 voor alle vier de

referentiegroepen aan de opdracht van de businesscase.

Met de vorming van het nieuwe waterschap zal een geheel nieuw kostentoedelingsonderzoek

moeten plaatsvinden aan de hand waarvan uiteindelijk de daadwerkelijke kostentoedelings-

percentages voor de verschillende belastingcategorieën per 1- januari 2014 bestuurlijk worden

vastgesteld, Hierdoor kunnen zich verschuivingen voordoen in de belastingtarieven voor de

verschillende doelgroepen.

4.4 Meerjarenperspectief

Het nieuwe waterschap zalin2074 starten met een daling op de gezamenlijke belastingtarieven

met € 11 miljoen, Voor de inwoners van Regge en Dinkel zal hierdoor de belastingdruk 2014 gelijk

blijven aan de huidige meerjarenramingvan Regge en Dinkelin de perspectievennota 20L2-2Ot5,

terwijl voor de inwoners van Velt en Vecht de gemiddelde lastendruk in 2014 met 28% zal

verminderen.

Het tarief voor 2015 en de jaren erna zal afhangen van de beleids- en harmonisatiekeuzes die het

bestuur van het nieuwe waterschap vanaf L januari 2O74 zal maken. Afgaande op de huidige

meerjarenramingen van beide waterschappen, zal het meerjarenperspectief van de budgetten van

het nieuwe waterschap binnen de afspraken uit het Bestuursakkoord Water blijven. Dit houdt in

dat rekening zal worden gehouden met een maximale tariefstijging vanaf 2015 van 4,5%o (inclusief

2o/o inflatiel. Verantwoording van deze maximale tariefstijging in het kader van het

Bestuu rsakkoord zal plaatsvinden in de monitor'doelmatigheidswinst'.

4.5 Vermogen

Het vermogen bestaat uit het 'eigen vermogen' en het 'vreemd vermogen'. Onder'eigen

vermogen' wordt verstaan :

a. Algemene reserves (de wenselijke hoogte hiervan zal worden bepaald op basis van een risico

analyse).

b. Bestemmingsreserves voortariefegalisatie.

c, Overige bestemmingsreserves.
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Onder'vreemd vermogen' wordt verstaan: voorzieningen.

Samenvattend is de stand van het vermogen per l januari 2OL4 als volgt.s

Algemene reserves

De beide waterschappen hebben momenteel een gezamenlijke algemene reserve van € 10,2

miljoen. Voor een specificatie van deze bedragen zie bijlage 2, tabel 1.

De uiteindelijke wenselijke hoogte van deze algemene reserve kan worden bepaald door:

o de algemene reserve een afgeleide te laten vormen van het weerstandsvermogen.

Hiervoor hebben beide waterschappen afzonderlijk een risicoanalyse uitgevoerd met als

totale uitkomst een bedrag van € 6,9 miljoen aan gewogen financiële risico's. Gerelateerd

aan de totale omvang van de algemene reserves (inclusief post onvoorzien) geeft dit een

rekenfactor van 1,6, Voor de beoordeling van deze uitkomsten zijn waarderingstabellen in

omloop. Vanuit het bij de Universiteit Twente ontwikkelde model voor risicomanagement

geldt de volgende waarderingstabel.

Voor het nieuwe waterschap is het zaak om allereerst een geactualiseerde risico-

inventarisatie te doen per l januari 201-4 (volgens één eenduidige systematiek voor

risicoanalyse). Van hieruit kan een norm worden bepaald voor het weerstandsvermogen

Het ligt voor de hand deze te bepalen tussen de 1 en 1,4 (= \^/¿¿t¿eringscijfer C:

'voldoende').

a de algemene reservete relateren aan de netto kosten. Detotale netto kosten 2011van de

beide waterschappen bedragen €109,7 miljoen. Gerelateerd aan de totale omvang van de

algemene reserves geeft dit een percentage van 9,3. Vanuit de gegevens Waterschapspeil

is bekend dat een meerderheid van de waterschappen een percentage heeft tussen de 5

en L2.

sln deze paragraaf is voor wat betreft de stand van het vermogen uitgegaan van gegevens zoals opgenomen in de

jaarrekening 2010, aangevuld met de meerjarenram¡ng van de inzet van de reserves conform begrot¡ng 2012.

Tevens is een indicatie gegeven van de verwachte stand van het vermogen per 201 'l (voorlopig rekeningresultaat

20r r ).

0,8-1 0,6 - 0,8 < 0,6Ratio >2 r,4 -2 I-L,4
Matig Onvoldoende Ruim

onvoldoende
Betekenis Uitstekend Ruim

voldoende
Voldoende
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Vanuit beide benaderingen kan worden geconcludeerd dat als het nieuwe waterschap start met

een algemene reserve van € L0,2 miljoen dit een voldoende buffer vormt voor de risico's.

Bestem m i n gsrese rves vo o r to r iefega I isati e/ega I isati e reserve s

De beide waterschappen hanteren bestemmingsreserves om de tarieven te kunnen egaliseren.

Deze egalisatiereserves bedragen per l januari 2014 in totaal € 12,2 miljoen. Voor een specificatie

van deze bedragen zie bijlage 2,tabel2.
Aangezien per 1,-I-20L4 er minder noodzaak is om in de eerste jaren meer bestemmingsreserves in

te zetten dan in latere jaren, wordt het nieuwe waterschap geadviseerd de bestemmingsreserves

zodanig in te zetten dat de gewogen gemiddelde tariefstijging voor de komende vier jaren steeds

gelijk is.

Ove ri g e b este m m i n gsre serve s

Naast de algemene reserves en bestemmingsreserves voor tariefegalisatie hebben de beide

waterschappen nog diverse overige bestemmingsreserves. Deze dienen verschillende doeleinden.

Met de instelling van het nieuwe waterschap biedt dit een goede gelegenheid om deze diverse

overige bestemmingsreserves te herijken, afgestemd op de nieuw te stellen strategische en

tactische doelen. Ook bieden de overige bestemmingsreserves de ruimte om middelen te
oormerken voor enerzijds het ingroeipad om tot de € llmiljoen besparingen te komen en

anderzijds om de tijdelijke transitiekostenu af te dekken. Het behoort tot de bevoegdheid van het

algemeen bestuur om de doelen van de verschillende overige bestemmingsreserves vast te stellen.

De beide waterschappen hebben per 1januari201.4 aan totale overige bestemmingsreserves

€.22,6 miljoen. Voor een specificatie van deze bedragen zie bijlage 2, tabel3.

V ree md ve rmoge n/voorzi e n i n ge n

De beide waterschappen hebben een beperkt aantal voorzieningen. Deze worden gehanteerd voor

arbeidsgerelateerde verplichtingen en oninbare belastingen. De beide waterschappen hebben per

L januari 2Ot4 aan totale voorzieningen € 4,1- miljoen, Voor een specificatie van deze bedragen zie

bijlage 2,tabel4.

Bolonspositie per ultimo 2070

Het geheel van algemene reserves, bestemmingsreserves voor tariefegalisatie en overige bestem-

mingsreserves (= eigen vermogen) en de voorzieningen (= vreemd vermogen) maakt onderdeel uit

van de balanspositie. Voor een specificatie van deze balanspositie zie bijlage 2, tabel 5.

6De transitiekosten komen in hoofdstuk 5 aan de orde.

Businesscase fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht 37



Woarde oandelen Nederlondse Woterschopsbonk (NWB)

ln de balanspositíe is de activawaarde van het aandelenkapitaal NWB door Regge en Dinkel ge-

waardeerd tegen de nominale waarde (€ 0,1 miljoen) en bij Velt en Vecht tegen twee keer de

nominale waarde (€ 1-,5 miljoen). ln werkelijkheid vertegenwoordigen de aandelen een veel hogere

waarde, aangezien de actuele marktwaarde aanzienlijk hoger ligt. Het nieuwe waterschap heeft

hierbij een aandelenpercentage van 13,3. Bij een eventueel opgaan van de NWB in een andere

bankconstellatie zullen de aandelen van de waterschappen worden verkocht tegen een

geaccepteerd bod. Dit bod zal worden gebaseerd op de dan geldende marktwaarde. Deze markt-

waarde is afhankelijk van een aantal omstandigheden, waaronder de marktwerking, het eigen ver-

mogen, de winstverwachting, de huidige triple-A-rating, het tijdelijk niet uitkeren van de dividend-

uitkering en de dan geldende economische omstandigheden. De hogere marktwaarde van de

aandelen NWB betekenen een zogeheten stille reserve van circa € 116 miljoen voor Velt en Vecht

en circa € L7 miljoen voor Regge en Dinkel,T Voor een specificatie van de verdeling van de

aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank zie bijlage 2, tabel 6.

De genoemde bedragen zUn een zo goed mogelijke inschatting, die echterdoorde economische

omstandigheden snel kan wijzigen.

7
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5. Transitieproces

ln dit hoofdstuk wordt het transitieproces beschreven dat volgt wanneer beide algemeen besturen

in de zomer van 2O\2 tot een fusie besluiten en het goedkeuringstraject richting Provinciale Staten

en de minister in gang zetten. Dit transitieproces is gericht op effectuering van de fusie per 1

januari 2014. Verder wordt ingegaan op de spelregels voor onderweg, de personele zorg, de

transitiekosten en de risico's.

5.1 Aanpak en bevoegdheden

Belangrijk uitgangspunt voor het gehele transitieproces is dat vanaf het moment dat het

fusiebesluit genomen is, materieel gewerkt wordt als ware de fusie een feit. Dit begint op het

niveau van de besturen en directies, om zo eenheid van leiding en slagkracht in het vervolgproces

te bereiken, strak op de transitiekosten te sturen en continuiteit over de fusiedatum heen te

borgen. Uiteraard worden daarbij de formele kaders uit wet- en regelgeving gerespecteerd, ook als

het gaat om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de besturen van beide

waterschappen voor hun eigen organisatie tot l januari 2014,

De overgangsfase van besluitvorming tot de fusie loopt van medio juli2Ot2 tot L januari2OI4,

uitgaande van de aanname dat er eind 2013 verkiezingen voor het nieuwe bestuur gehouden

worden'. Daarbinnen zijn in formele zin drie verschillende perioden te onderkennen:

a Període f : de periode tussen het besluit van de twee algerneen besturen over de fusie
(10/1.tjuli 2012) en het fusiebesluit van de drie provinciale staten (streefdatum

eind2012). ln deze periode is er geen zekerheid over het feit dat het daadwerkelijk tot een

fusie komt; dat hangt af van de besluitvorming van de provincies.

a

a

Periode 2; de periode tussen het fusiebesluit van de drie Provinciale Staten en het
goedkeuringsbesluit van de minister van l&L (streefdatum begin 201-3). Ook in deze

periode is er nog geen zekerheid over het doorgang vinden van de fusie, maar de kans

daarop is wel aanzienlijk toegenomen, gezien het besluit van Provinciale Staten en de

marginaaltoetsende rol van de minister.

Periode 3: de periode tussen het goedkeuringsbesluit van de minister en de datum van

effectuering van de fusie (streefdatum 1 januari 2OL4\. Nu staat vast dat het
fusiewaterschap op l januari 2014 ontstaat en beide waterschappen per dezelfde datum
worden opgeheven.

t Dit kan anders worden wanneer de wijziging van de Waterschapswet doorgang vindt. Mogelijk wordt dan

tot medio 2014 met een overgangsbestuur gewerkt.
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Naast het interne traject is tijdens periode t het overleg met de provincies over de fusieplannen

eveneens een belangrijke activiteit. Dit overleg wordt vanuit de stuurgroep namens de dagelijks

besturen gevoerd en hiervoor geldt een aparte planning, die in samenspraak met de provincies is

opgesteld.

Verdeling bevoegdheden in de verschillende perioden

De indeling in drie perioden is van belang voor het inrichten van de bestuurlijke en ambtelijke

werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voor de afspraken over de vormgeving

van het overleg over de personele aspecten en de medezeggenschap in de overgangsfase.

Vaststaat dat de huidige besturen respectievelijk directies van de waterschappen tot de

fusiedatum de leiding houden als het gaat om het besturen respectievelijk het managen van het

eigen waterschap. Beide besturen blijven onder andere bevoegd tot het vaststellen van de

begrotingen 2013, de jaarrekeningen2O1-2, (belasting)verordeningen, het heffen van belastingen

en het vaststellen van regels, peilbesluiten en plannen voor hun eigen waterschap. Ook de

ondernemingsraden en GO's van beide waterschappen blijven in positie, voor zover het zaken rond

het eigen waterschap betreft.

Tegelijkertijd staat vast dat er voor alle geledingen (besturen, directies en ondernemingsraden)

met het voortschrijden van het proces steeds meer ook een Bemeenschappelijk belang ontstaat

richting het fusiewaterschap, Dat geldt in elk geval voor het inrichten van het nieuwe waterschap,

maar ook voor zaken waarover vanaf juli 2Ot2in een van beide waterschappen een besluit

genomen wordt, waarvan de impact over de fusiedatum reikt, Om het fusieproces in goede banen

te leiden, is het daarom zaak voor de overgangsfase de bevoegdheden en verantwoordelijkheden

van de projectorganen helder vast te leggen. Zij krijgen deze bevoegdheden en

verantwoordelijkheden aanvankelijk van de huidige besturen en overlegorganen van beide

waterschappen en op een later moment voor een deel ook uit het reglement dat de provincie gaat

vaststellen. Het is dan ook in belangrijke mate aan de bestuurs- en overlegorganen van beide

waterschappen om te beslissen hoe ver men daarin wil gaan. Zeker is dat dit geen bevoegdheden

kunnen zijn die betrekking hebben op Regge en Dinkel en Velt en Vecht zelf. Het gaat om

bevoegdheden en verantwoordelijkheden die nodig zijn in het kadervan het fusieproces en die

gericht zijn op het voorbereiden van de komst van het fusiewaterschap.

Als uitgangspunt bij het inrichten van het transitieproces geldt dat het fusiewaterschap bestuurlijk

en ambtelijk van 'boven naar beneden' wordt ingevuld. Hiertoe krijgt een bestuurlijk orgaan met

bestuursleden van beide waterschappen zo snel mogelijk de verantwoordelijkheid voor het

inrichten van de organisatie in al haarfacetten. De volgende figuur toont een voorstel voor de

bevoegdheidsverdeling. De periodeaanduiding is onder voorbehoud; vooral het moment waarop

de provincie het fusiebesluit neemt en het reglement vaststelt en het moment waarop de minister
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zijn goedkeuring verleent, zijn nog onzeker. Dit heeft overigens geen invloed op het voorstel zelf;

hooguit duren perioden langer of korter.

Periode 0. Voor het maken van de businesscase en de besluitvorming daarover in het eerste

halfjaar 2012 speelt de bevoegdheidskwestie niet, De projectorganen hebben deze businesscase

opgesteld, de advisering en besluitvorming erover vindt plaats in de organen van beide

waterschappen afzonderlijk. Dat daar overleg en afstemming over is, doet aan de formele

bevoegdheden niet af. De stuurgroep voert het zogenaamde artikel 3 overleg met de provincies;

feitelijk is hiervoor mandaat gegeven door de besturen en dat is voor dit overleg voldoende.

Periode f . Vanaf juli 2072to| het fusiebesluit van de drie provinciale staten er ligt (streefdatum

eind 2012), beslissen de waterschappen zelf over de bevoegdheden die zij willen geven aan de

respectievelijke projectorganen, zoals de stuurgroep, de regiegroep, de Bijzondere OR (BOR) en

het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Het voorstel is met mandaatbesluiten van beide

algemeen en dagelijks besturen voor de stuurgroep en de regiegroep te werken; deze

mandaatbesluiten worden separaat ter besluitvorming voorgelegd. Voor de BOR en het BGO is een

vergelijkbare oplossing mogelijk in de vorm van een convenant dat beide OR-en sluiten en een

ondernemingsovereenkomst waarvoor beide GO's adviseren en die door de besturen worden

vastgesteld.

Periode 2/3.Zodra het fusiebesluit van de provincies er begin 2013 ligt, funct¡oneert er op grond

van provinciale besluitvorming in plaats van de stuurgroep een zo geheten bestuurlijke

voorbereidingscommissie. Deze heeft de bevoegdheden die staan in het reglement, dat doorgaans

tegelijkertijd met het fusiebesluit vastgesteld wordt door Provinciale Staten; dit besluit markeert

de start van periode 2, Dat de minister het fusiebesluit goedkeurt, is wel een formeel moment (van

overgang naar periode 3), maar brengt geen verandering in de situatie die ontstaat met de komst

Voorbereiden fusie;
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van de bestuurlijke voorbereidingscommissie. Vandaar dat periode 2 en 3 als het gaat om het

regelen van de bestuurlijke bevoegdheden samen worden genomen. Het voorstel is dat in de

perioden 2 en 3 de BOR en het BGO in functie blijven, in lijn met de werkwijze in periode 1.

Voor wat betreft de regiegroep wordt voorgesteld wel onderscheid te maken tussen periode 1 en

2/3.ln het kader van de wens de organisatie 'van boven naar beneden te vullen' is het namelijk

van belangde kwartiermakerdirectie tijdig beschikbaar te hebben. ln periode l functioneert de

regiegroep, in periode 2/3 de kwartiermakerdirectie. De laatste wordt voorlopig benoemd bij de

aanvang van deze periode, zo vroeg mogelijk in 2013.

Vanaf de fusiedatum treedt het deel van het reglement in werking dat door Provinciale Staten is

vastgesteld en betrekking heeft op de structurele situatie. Het nieuw gekozen algemeen bestuur

van het fusiewaterschap wijst de leden van het dagelijks bestuur aan en benoemt de directie

definitief. Begin 2014 wordt er ook een nieuwe OR gekozen en een GO voor het fusiewaterschap

ingesteld.

Het hiervoor beschreven transitieproces laat zich als volgt schematisch weergeven

Trans¡tietraject

L:;":-l
À8 R&D 

i,___t
DB R&O DB V&V

Diredie
R&D

D¡reclie
v&v

t
7

GO R&D GO V&V BGO GO

Stuurgroep Sìuu¡groep

Kwartier-
makerçd¡rectìe

le halfjaar 2012 aD!2 le haltiaar 2013 2e helfjaar 2013 1 jehuer¡ 2014

5.2 Samenwerken vanaf het begin

lnde vorige paragraaf is de meer formele kant van het transitieproces beschreven. Zeker zo

belangrijk is het om als twee waterschappen samen te bouwen aan het nieuwe waterschap, Dat

vraagt om betrokkenheid en voortdurende interactie tussen beide besturen en organisaties,

waarbij elkaar (beter) leren kennen en het samen ontwikkelen van de nieuwe bestuurs- en

organisatiecultuur belangrijke ingrediënten zijn. Hiervoor wordt de komende maanden een plan

gemaakt.
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De volgende punten kunnen vanaf de zomer van20L2 al gezamenlijk worden opgepakt:

Mensen: nu al investeren in kennis en kunde van medewerkers om straks een effectief
fusiewaterschap te zij n.

Middelen: slimmere inzet van bedrijfsmiddelen aanmoedigen en faciliteren. En daarnaast
beleid synchroniseren op basis van een korte gezamenlijke analyse.

Cultuur: gezamenlijk een verbeterprogramma oppakken om de onderlinge
verstandhouding te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een nieuwe cultuur binnen
het fusiewaterschap.

Structuur: ¡nterne en externe afstemmingsstructuren gelijktrekken draagt bij aan een
vliegende start.

Technologie: ICT-voorzieningen op niveau brengen voor de gewenste flexibiliteit en

mobiliteit van menskracht. Ook hier de automatisering van installaties gelijktrekken.

Bij het gezamenlijk werken aan de nieuwe toekomst past dat beleids- en investeringsbeslissingen

waarvoor de beide waterschappen de komende periode komen te staan en die gevolgen hebben

voor het fusiewaterschap, goed afgestemd worden. Bij de afwegingenstaat het belang van het

toekomstige waterscha p voorop.

5.3 Personele zorg

De fusieplannenzorgen voor een structurele doelmatigheidsverbetering, in de orde van grootte van

€ 1-1- miljoen op jaarbasis. Een dergelijke besparing leidt onherroepelijk tot een reductie van de

formatie. Medewerkers mogen erop vertrouwen dat de personele gevolgen met aandacht en

zorgvuldigheid behandeld worden. Vanaf het moment dat de besturen hebben ingestemd met de

fusie, worden hiertoe verschillende maatregelen genomen en instrumenten ingezet, met als doel

de personele problematiek door proactief beleid zoveel mogelijk al in aanloop naar de fusie op te

lossen. De strategische personeelsplanning 2072-201.6 vormt hiervoor de basis. Om te beginnen

geldt een beleid van selectieve vacaturevervulling. Daarnaast wordt een actief mobiliteitsbeleid
geëntameerd om medewerkers te helpen bij het vinden van een andere baan binnen of buiten het

nieuwe waterschap. Met de vakbonden wordt op dit moment al gewerkt aan een sociaal

beleidskader, met daarin afspraken over werkgelegenheid in termen 'van werk naar werk' en

mobiliteitsbevorderende maatregelen. Na de besluitvorming wordt dit overlegvoortgezet in de

vorm van een BGO om tot een uitgewerkt sociaal plan te komen, met rechtspositionele garanties

en de te volgen plaatsingsprocedure. Verder wordt de loopbaanontwikkeling vast punt in

fu nctioneringsgesprekken met medewerkers,

a

a

a

a

a
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5.4 Transitiekosten en terugverdientijd

De fusie gaat onvermijdelijk gepaard met transitiekosten. Hiervan is een zo goed mogelijke raming

gemaakt van de verschillende onderdelen, gebaseerd op aannamen en ervaringscijfers:

Proceskosten/projectkosten (€ 0,9 miljoenl: kosten om het proces van de fusie te

begeleiden/vorm te geven en voor tijdelijke extra capaciteit in de opstartperiode.

Kosten sociool plon(€ L,O miljoen); hierbij is onder andere rekening gehouden met

ki lometervergoed i nge n voor toena me woon-werkverkeer en d ienstreizen en

opleidingskosten. Kosten op het gebied van harmonisatie secundaire

arbeidsvoorwaarden en een harmonisatie loongebouw zijn PM en mogelijke

besparingen zijn niet meegenomen in de doelmatigheidsopgaaf van € 11 miljoen. Als

deze maatregelen worden genomen, kunnen deze extra transitiekosten worden

gedekt vanuit de besparingen op het structurele exploitatiebudget. Een eventuele

onevenwichtigheid tussen het moment van betalen en het toerekenen van de kosten

perjaar kan via een balanspost worden opgevangen.

Tijdelijke exploitatielasten communicatie en ICT(€ 1,6 milioen): betreft voornamelijk

ICT-transitiekosten en kosten voor het ontwikkelen van de huisstijl.

Personele frictiekosten(€ 3,8 miljoen): betreft kosten voor het stimuleren van

medewerkers om zelf voortijdig te vertrekken en doorlopende salariskosten van

boventallig personeel, zo lang dat begeleid wordt 'van werk naar werk'.

Contractuele frictiekosten(€ 0,5 miljoenl: betreft versnelde afschrijvingen vanwege het

buitengebruik stellen van automatiseri ngssystemen.

Onvoorzien(€ L,0 miljoen);deze post is op grond van de nog bestaande onzekerheden

op onderdelen en ervaringscijfers ingeschat op 12,5% van bovenstaande kosten.

De totale transitiekosten bedragen naar verwachting tussen de € 8,5 en € 9 miljoen, Deze kosten

staan los van het in hoofdstuk 4 aangegeven ingroeivraagstuk van in totaal € 6 miljoen op de

besparingsdoelstelling die in de eerste paar jaar na de fusie spelen. Gezien de verwachte

structurele besparing van € l-1 miljoen op jaarbasis, zal de terugverdienperiode wanneer beide

kostensoorten in acht worden genomen ongeveer 1-,5 jaar bedragen.

Gekozen is voor het aanhouden van een bandbreedte, gezien de onzekerheden in de raming van

de transitiekosten. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld de omvang van het bovenformatieve personeel

en de periode dat deze er nog is. Dit vanwege de daaraan verbonden kosten voor sociaal beleid,

mobiliteit en begeleiding 'van werk naar werk'. En ook de noodzakelijke opleidingskosten om

medewerkers voor te bereiden op een functie in de nieuwe organisatie en de toenemende

reispatronen vanwege het pendelen tussen twee vestigingen, kunnen tot hogere kosten leiden dan

a

a

a

a

a
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geraamd. Na de besluitvorming over de fusie is het dus zaak onmiddellijk gericht beleid in te zetten

om deze kosten zoveel mogelijk te beheersen en waar mogel'rjk terug te dringen,

Voorgesteld wordt om de dekking van de transitiekosten te betrekken bij de heroverweging van de

bestaande bestem m ingsreserves va n beide waterscha ppen(zie hoofdstu k 5).
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6. Slaagkans van de fusie

Deze businesscase vormt de basis voor het besluitvormingsproces in beide waterschappen over de

fusie en bevat de kaders en contouren van de nieuwe organisatie. Ten aanzien van de slaagkans

van de fusie staan twee vragen centraal. Ten eerste: is deze fusie een antwoord op de huidige

veranderingen in de omgeving, die andere, hogere eisen stellen aan de bestuurskracht en

uitvoeringskracht van het waterschap? Anders gezegd: levert de fusie een toekomstbestendige

oplossing op? En ten tweede: is de fusie betaalbaar gezien de kaders voor de ontwikkeling van de

belastingd ru k?

De fusie vergroot de bestuurs- en uitvoeringskracht van het waterschap, Het biedt ook een

uitgelezen kans voor nieuwe vormen van besturen en organiseren als noodzakelijk antwoord op de

snel veranderende omgeving en de uitdaging steeds meer als partner te opereren in verschillende

netwerken en samenwerkingsverbanden. De schaalsprong die met de fusie wordt gerealiseerd,

leidt tot een steviger draagvlak om deze opgaaf aan te pakken en om te zetten in een kans. Door te

fuseren kan het waterschap zijn positie behouden en versterken. Bovendien biedt de fusie allerlei

kansen als het gaat om het verder professionaliseren van de taakuitvoering op het terrein van het

watersysteem en de waterketen, Tot slot vormt de fusie een mogelijkheid om het gebiedsgericht

werken en het relatiemanagement een krachtige nieuwe impuls te geven.

De fusie is ook betaalbaar, Er worden structurele doelmatigheidskansen gezien van een omvang

die nodig is om de bestuurlijke doelstelling -de fusie doorvoeren zonder verhoging van de

belastingdruk- te realiseren. Bovendien ontstaat er een vermogenspositie die als ruim voldoende

kan worden gekwalificeerd. Binnen de geïnventariseerde doelmatigheidskansen blijft er voldoende

ruimte voor de huidige besturen om in de aanloop naar de fusie keuzes te maken, onder andere op

het terrein van harmonisatie van beleid en voorzieningen en het bundelen van de uitvoering van

taken in regionale samenwerkingsverbanden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze keuzes wel

raken aan het ambitieniveau van het nieuwe waterschap, vooral waar het om het temporiseren

van investeringen gaat. Bij de geschetste inrichting van de organisatie is al rekening gehouden met

kansen op het terre¡n van shared seruices en samenwerking met partners door onderdelen van de

organisatie te compartimentaliseren.

Gesteld kan dus worden dat de fusie haalbaar is en bijdraagt aan de geformuleerde doelen. Ook is

zijgericht op versterking van de bestuurs- en uitvoeringskracht om zo als waterschap bestand te

zijn tegen veranderingen in de omgeving. De fusie vormt bovendien een krachtige stimulans voor

de twee andere ontwikkelingen uit het Strategisch perspectief waterschap 2020. Als gebundelde

organisatie zal de bestuurlijke positie, ook in de bestuurlijke coöperatie op Rijn Oost S-niveau,

krachtiger worden. Door de twee organisaties te bundelen, ontstaan kansen voor verdere

professionalisering, ontdubbeling en versterking van de uitvoeringskracht.
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Bijlage l. Besparingsmogelijkheden

Tabel 1.: Besparingsmogelijkheden: Totaal

Tabel 2. 1 : Bespa ringsmogelijkheden : Watersysteem

Tabel 2.2: Besparingsmogelijkheden: Waterketen

Besparingsmogelijkheden Laag Hoog

66 fte1. fte-reductie (structurele situatie) 54 fte

2. reductie investeringen (structurele situatie) M€5 M€6

M€ 0,5 M€ 0,5e. Besparingen lnnovatiefsamenwerken

f. Besparingen nieuweorganisatie/personeelslasten M€ 4,0 M€ 5,0

M€ 4,0 M€ 4,5g. Besparingen overige kosten en beleidskeuzes

h. Besparingen investeringen/lagere kapitaallasten M€ 2,5 M€ 3,0

M€ 11 M€ 13Totaal

Laag HoogBesparingsmogelijkheden

1. fte-reductie (structurele situatie) 12 fte 14 fte

M€2,2 M€2,62. reductie investeringen (structurele situatie)

M€ 0,1 M€ 0,1a. Besparingen lnnovatief samenwerken

b, Besparingen nieuwe organisatie/personeelslasten M€ 0,9 M€ 1,1

M€ 1,0c. Besparingen overige kosten en beleidskeuzes M€ 0,9

d. Besparingen investeringen /lagere kapitaallasten M€ 1,1 M€ 1,3

M€ 3,5Totaal M€ 3,0

Laag HoogBesparingsmogelijkheden

L. fte-reductie (structurele situatie) 8 fte 10 fte

M€ 3,22. reductie investeringen (structurele situatie) M€ 2,6

M€ 0,1a. Besparingen lnnovatief samenwerken M€ 0,1

b. Besparingen nieuwe organisatie/personeelslasten M€ 0,6 M€ 0,7

M€2,7c. Besparingen overige kosten en beleidskeuzes M€ 1,8

d. Besparingen investeringen/lagere kapitaallasten M€ 1,3 M€ 1,6

Totaal M€ 3,8 M€ 4,5
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Bespari ngsmogeliikh ede n

1. fte-red r¡ctie (structu rel e situatie)

a. Bespar:ingen lnnovatief samenwerken

b. Besparingen nieuwe organis¡tie/personeelslasten



VenV WRD Totaal

r.767.s69Algemene reserve/weerstandsvermogen systeem 3.72s.000 5.486.569

Algemene reserve /weersta ndsvermoBen zu iveren L.O98.647 3.635.416 4.734.063

Totaal begroting2OL2 2.860.2L6 7.360.4L6 to.220.632

Post onvoorzien begroting 2012 s52.000 552.000

Totale weerstandscapaciteit 2Ot2 2.860.2L6 7.9L2.4L6 LO.772.632

2.860.216Gewogen financiële risico's 4.034.000 6.894.21.6

Actuele weerstandsvermogen 1,0 2,O L,6

Norm weerstan dsvermogen 1,0 r,4 P.m

Netto kosten 2011 systeem ts.372.990 37.2s0.000 52.622.990

20.768.580Netto kosten 2011 zuiveren 36.365.000 s7.133.580

Algemene reserve systeem 11,5"/o 70,O% L0,4/o

Algemene reserve zuiveren 5,3% 10,0% 8,3%

Totale algemene reserve 7,gVo IO,Oyo 9,396

Bijlage 2.Financiële kerngegevens

Tabel 1: Specificatie algemene reserves

Tabel 2: Specif icatie bestemmingsreseives tariefegalisatie

Tabel 3r Specificatie overige bestemmingsreserves

Tabel 4: Specificatie voorz¡en¡ngen

VenV WRD Totaal

Bestem m i n gsrese rve ta riefega I isati e systee m L-L-2OI4 3.310.605 L.t\5.273 4.42s.878

Bestem m ingsreserve tariefega lisatie zuiveren !-!-20L4 3.010.952 4.740.L83 7.757.135

Totaal bestemmingsreserve tariefegalisatie 1-1-2014 6.32L.557 5.855.456 L2.L77.Ot3

VenV WRD Totaal

Totaa I overige bestem min gsreseryes I-L-20I4 3.302.661 19.301.600 22.604.26L

VenV WRD Totaal

Totaa I voorzien ingen t-t-20L4 r.572.764 2.600.430 4.LI3.t94
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VenV WRD TotaalBalans

(in miljoenen €)

Activa

€ 116

€6
€266

€L2
€ 382

€18
Vaste activa

Vlottende activa

€L22 €278 € 400Totaal activa

Possiva

€33

€2
€74
€L2

€23
€4

€2t2
€39

€s6
€6

€ 286

€51

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€278 € 400Totaal passiva €L22

Tabel 5: Balans per 1 januari 2011

Tabel 5: Specificatie aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank

VenV WRD Totaal

6.503

L23

655

300

7.158

423

Aandelen A

Aandelen B

LT,6 !,7 13,3% aandelen in NWB

M€ 4,5 M€ 0,6 M€ 5,1Jaarlijkse dividenduitkering t/m 2010
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Voorwoord 
 
In opdracht van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft Lysias een 
methodiek en een criteriaset ontwikkeld die de provincies in staat stelt afwegingen te ma-
ken rond voorstellen over de bestuurlijke organisatie van de waterschapstaken. In de 
weging kunnen ook “aanvullende oplossingen” zoals shared services, samenwerking en 
bestuurlijke coöperatie worden betrokken. De criteriaset is niet bedoeld om een digitaal 
oordeel te vellen (ja/nee); de set helpt om de belangrijke vraagstukken rond een (bestuur-
lijke) oplossing in kaart te brengen en vervolgens het gesprek te voeden over de voorge-
stelde oplossing en eventuele aanvullende maatregelen. De criteriaset heeft een signaal-
functie, bijvoorbeeld indien sprake zou zijn van de blokkade van een goed (bestuurlijk) 
toekomstperspectief voor de waterschapstaken in het Rijn-Oost-gebied.  
 
Methodiek 
De provincies hebben de methodiek en criteriaset vastgesteld

1
. Essentieel is dat de 

provincies met deze methodiek kiezen voor twee perspectieven, namelijk: 
 

1. Van de fuserende waterschappen (en hun ingelanden) 
2. Van de bestuurlijke organisatie van de waterschapstaken in het gehele Rijn-

Oost-gebied 
 
Vanuit het perspectief van de provincies zijn beide perspectieven van belang en moet er 
ook worden gebalanceerd tussen beide belangen. Met behulp van de methodiek wordt 
bijvoorbeeld bezien of een bestuurlijke oplossing

2
 een blokkade opwerpt voor andere/-

betere oplossingen in het Rijn-Oost-gebied. Overigens gaat de methodiek er niet van uit 
dat een fusiewaterschap een oplossing biedt voor de bredere vraagstukken in het Rijn-
Oost-gebied.  
 
In de methodiek is sprake van een samenhang tussen de criteria

3
. Dit verklaart ook 

waarom in een toetsing regelmatig wordt verwezen naar bijvoorbeeld de tarieven en de 
tariefontwikkeling. Hier wordt zorgvuldig en evenwichtig mee omgegaan in de weging. 
 
Met het criterium “goed product” wordt gekeken naar de meerwaarde vanuit het gebied, de 
opgaven en de waterlopen. Het gaat om opgaven waarvoor bijzondere verbeteringen

4
 zijn 

te verwachten als gevolg van een fusie (bijvoorbeeld boven- en benedenloop die door een 
fusie onder één bestuur komen te vallen). Andere inhoudelijke winst van een fusie wordt 
hier niet specifiek meegewogen. Hierbij kan worden gedacht aan: het afstemmen van 
beleid, het harmoniseren van methoden en technieken, een betere inzet van kennis en 
kunde en een betere benutting van middelen. Dit zijn in het kader van de weging 
belangrijke, maar minder onderscheidende voordelen.  
  
Procedure 
In deze rapportage wordt de fusie van waterschap Vechtstromen i.o.

5
 i.o. gewogen.  

De rapportage, de conclusies en de adviezen zijn voor rekening van Lysias. Op geen 
enkele wijze treedt Lysias daarmee in verantwoordelijkheden of bevoegdheden van de 
provincies of van de waterschappen. Doel is een bijdrage te leveren aan de goede en 
zorgvuldige afweging van voorstellen. 

                                                      
1
 Provinciale Staten van Overijssel, PS/2012/732; zie bijlagen 9 en 10 

2
 Bijvoorbeeld een fusie 

3
 Dezelfde meeteenheden komen voor ten behoeve van verschillende criteria; zie bijlagen 9 en 10 

4
 Zie bijlagen 5, 6 en 7 

5
 Waterschap Regge en Dinkel en waterschap Velt en Vecht 
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In de procedure om tot deze rapportage te komen, hebben de provincies Drenthe en 
Overijssel het concept-rapport voorgelegd aan de regiegroep fusie waterschap 
Vechtstromen i.o. i.o. De regiegroep heeft een zorgvuldige en uitgebreide ambtelijke 
reactie gegeven. Wij hebben deze reactie gebruikt om dit definitieve rapport definitief te 
maken. Wij hebben de redactionele punten verwerkt. Het nieuw aangeleverde 
cijfermateriaal hebben we gebruikt.  
 
Conclusies en suggesties 
De regiegroep Vechtstromen i.o. onderschrijft de conclusies van dit rapport, namelijk: 
 

Deze fusie is reëel, houdbaar en levert geen of nauwelijks blokkades op voor andere 
oplossingen; in die zin een no regrets oplossing. Wel is te verwachten dat binnen afzienbare 
termijn ook andere oplossingen binnen het Rijn-Oost gebied aan de orde zijn. 
De businesscase is goed opgebouwd en de bezuinigingsramingen voorzichtig. 

 
De regiegroep Vechtstromen i.o. geeft ook aan zich verder in te zetten voor verdere 
samenwerking in het Rijn-Oost-gebied. De uitwerkingssuggesties zoals die bij de 
conclusies zijn verwoord, worden al uitgebreid opgepakt en uitgewerkt door het 
fusiewaterschap.  
 

1. Aanscherping en innovatie in de bezuinigingsvoorstellen 
2. Onderbouwing door het uitwerken van de maatregelen 
3. Herijking van de samenwerking en shared services 

 
Daarbij geldt uiteraard dat de samenwerking tevens afhankelijk is van de bijdragen van de 
andere waterschappen. 
 



  5 

 

1. Inleiding 
 
De waterschappen in Nederland staan voor grote opgaven. In het Bestuursakkoord Water

6
 

hebben de waterschappen zich vastgelegd op aanzienlijke bijdragen aan de bezuinigin-
gen, een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden en een flinke verbetering van 
de waterkwaliteit. De discussie over de schaal waarop werkzaamheden het best kunnen 
worden verricht is daarmee in een stroomversnelling gekomen. De waterschappen zijn nu 
proactief op zoek naar mogelijkheden om de (bestuurlijke) organisatie te versterken.  
 
In het Rijn-Oost-gebied voeren waterschappen en de provincies al geruime tijd overleg 
over de wijze waarop de waterschapstaken in het gebied het best georganiseerd kunnen. 
Naast bestuurlijke varianten (fusie, bestuurlijke samenwerking

7
) gaat het om samenwer-

king en shared services. Dit heeft geleid tot een visiedocument “Strategische schets 
waterschap anno 2020”.  
 
De provincies willen graag ondersteunen bij de versterking van de bestuurlijke organisatie 
van de watertaken binnen het Rijn-Oost-gebied; ze hebben echter ook een eigen 
verantwoordelijkheid bij het uiteindelijk vaststellen van de fusies. In het licht van die 
verantwoordelijkheid hebben Gelderland, Overijssel en Drenthe in 2012 een criteriaset (1 
juni 2012) vastgesteld op basis waarvan fusievoorstellen vanuit de waterschappen 
gewaardeerd kunnen worden. Het perspectief van de provincies is het volledige 
stroomgebied Rijn-Oost. De vier thema’s in deze criteriaset

8
 zijn: 

 
1. Goed product: kunnen de verschillende watertaken beter en meer in samenhang 

worden opgepakt 
2. Redelijke prijs: is het, gegeven de omvang van de taak, mogelijk om efficiënter te 

werken 
3. Stuurbaar: kunnen het waterschap en de provincies beter sturen op de water-

schapstaken 
4. Houdbaar: biedt de bestuurlijke oplossing voldoende soelaas voor de komende 

jaren (of moeten al snel aanvullende maatregelen worden genomen?) 
 
De waterschappen

9
 zijn ondertussen doorgegaan met hun voorbereidingen en er wordt 

gewerkt aan shared services, bestuurlijke coöperatie en samenwerking. Allemaal onder-
werpen waarin de provincie nauwelijks een formele rol heeft. Daarnaast hebben Velt en 
Vecht (V&V) en Regge en Dinkel (WRD) gekozen voor een fusie. Het fusievoorstel is 
ondertussen aan de provincies aangeboden. Tevens heeft het fusiewaterschap een 
businesscase opgesteld.  
 
Vraag 
De provincies hebben ons gevraagd de fusie en businesscase te toetsen in het perspectief 
van het stroomgebied Rijn-Oost op basis van de uitgewerkte criteriaset. De vraag luidde: 
 

1. Is deze fusie een “no regrets” besluit? Ondersteunt de ‘Businesscase fusie’ deze 
no regrets gedachte? 

2. Hoe draagt deze fusie bij aan een toekomstbestendige inrichting en organisatie 
van het waterbeheer in het Rijn-Oost gebied? 

                                                      
6
  Bestuurlijke opschaling, tweelagen model en aanzienlijke bezuinigingsopgave, waterbescherming etc. 

7
  De Strategische schets waterschap anno 2020 spreekt over Bestuurlijke coöperatie.  

8
 Zie voorwoord en bijlage 9 en 10 

9
  Waterschappen Reest & Wieden (R&W), Velt & Vecht (V&V), Groot Salland (GS), Regge & Dinkel (WRD)  

   en Rijn & IJssel (R&IJ). 
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2. Resultaten 
 
De waterschappen V&V en WRD hebben elkaar “gevonden”. Dat is niet vreemd, de 
gebieden sluiten aan en er zijn veel overeenkomsten in de kenmerken van het gebied 
(hoger gelegen, geen primaire keringen, gelegen aan de grens etc.). Werk en werkwijzen 
zijn over en weer herkenbaar en eventuele verschillen zijn overbrugbaar. In veel opzichten 
kan worden gesteld dat sprake is van een “klik”. Daarmee is een essentiële voorwaarde 
voor een succesvolle fusie vervuld. 
 
Over een aantal essentiële zaken is men tot overeenstemming gekomen. Het belangrijkste 
was de harmonisatie van de tarieven op het niveau van WRD. Vervolgens heeft het fusie-
waterschap de noodzakelijke bezuinigen (11 mio) uitgewerkt in de businesscase. Daarin 
wordt verder ingegaan op de ambities en de organisatie van de taken.  
De businesscase gaat niet in op samenwerking of shared services in het Rijn-Oost-gebied.  
 

2.1 No regrets? 

 
De vraag of hier sprake is van een no regrets oplossing valt uiteen in twee deelvragen: 
 

1. Worden andere/betere oplossingen voor het Rijn-Oost-gebied geblokkeerd? 
2. Zijn snel (bijvoorbeeld binnen 10 jaar) aanvullende maatregelen nodig (bijvoor-

beeld een tweede fusie)? 
 
Theoretisch gezien blokkeert deze fusie oplossingen waarbij: óf de provincie-indeling óf de 
samenhang van de waterlichamen leidend is (beneden- en bovenloop). Op dit moment 
(nieuwe regeerakkoord) is het nauwelijks te beoordelen in hoeverre een aansluiting bij 
provinciegrenzen enige relevantie heeft. Voor wat betreft de waterlichamen is een “oost-
west” samenhang belangrijk; er is significant grensoverschrijdend water van Velt en Vecht 
richting Reest en Wieden en ook van Regge en Dinkel richting Groot Salland. Dat betekent 
dat deze waterschappen op de betreffende waterlichamen zeer goed moeten blijven 
samenwerken. Dit is een reële optie. Op den duur is ook een fusie van de noordelijke vier 
waterschappen in Rijn-Oost mogelijk, waarbij de betreffende waterlichamen onder één 
bestuur komen. 
 
Op basis van de cijfers

10
 en de businesscase (waarover later meer) hebben wij de indruk 

dat het fusiewaterschap WRD/V&V robuust is en zeker 10 jaar verder kan. De fusie van 
WRD en V&V heeft echter geen betekenis voor de rest van de bestuurlijke organisatie van 
het Rijn-Oost-gebied. De kans is groot dat tariefsverschillen in het Rijn-Oost-gebied blijven. 
Dit verhoogt de kans dat binnen een termijn van 10 jaar andere oplossingen in Rijn-Oost 
aan de orde zijn. Op zich is dit geen onoverkomelijk bezwaar. 
 
Conclusies: 

1. Het fusiewaterschap WRD/V&V is op zichzelf robuust (bestuur en uitvoerings-
kracht). 

2. De fusie V&V/WRD blokkeert geen andere serieuze oplossingen. 
3. Er is wel een kans dat binnen afzienbare termijn nieuwe oplossingen aan de orde 

zijn binnen het Rijn-Oost-gebied. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. 

                                                      
10

 Omvang van het fusiewaterschap (werkgebied, belastingplichtigen, formatie en begroting) 
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2.2 Bijdrage aan een duurzame oplossing in Rijn-Oost 

 
Het fusiewaterschap is voldoende robuust en draagt bij aan lagere tarieven in het Rijn-
Oost-gebied. De tariefverschillen binnen Rijn-Oost lopen bovendien niet op door deze 
fusie. Dat is positief.  
 
Om tot duurzame oplossingen te komen voor het hele Rijn-Oost gebied zal echter intensief 
en niet vrijblijvend moeten worden samengewerkt. Het gaat om de samenwerking op 
waterlichamen, veiligheid, zuivering maar ook om samenwerking die moet leiden tot 
efficiencywinst, kennisversterking en vermindering van kwetsbaarheid. De businesscase 
noemt de samenwerking wel, maar deze wordt niet uitgewerkt. De (efficiency)winst die 
wordt ingeboekt op basis van samenwerking beloopt voor Vechtstromen i.o. een half 
miljoen euro op jaarbasis. Indien een vergelijkbare winst voor de andere waterschappen 
geldt, dan is dat onvoldoende om tariefsverschillen te verkleinen en/of (financiële) 
problemen op te lossen.  
 
Conclusies: 

1. Een duurzame oplossing voor het Rijn-Oost-gebied is dichterbij door de fusie 
WRD/V&V 

2. Om tot echte oplossingen voor het hele gebied te komen, zal het resultaat van de 
samenwerking hoog moeten zijn. Hier zullen vergaande oplossingen moeten 
worden ontwikkeld. 

 

2.3 Toetsing aan de vier criteria 

 
Goed product 
Enige winst op de inhoudelijke 
samenhang binnen het waterschap. 
 
De watersysteemtechnische 
samenhang binnen het fusiewater-
schap V&V en WRD op de thema’s 
“oppervlakte waterlichamen/sub-deel-
stroomgebieden” verbetert op een 
paar punten. Boven- en benedenloop 
blijven op zeker zes punten geschei-
den door waterschapsgrenzen

11
.  

Voor wat betreft de eenduidige 
aanpak van provinciale gebieds-
opgaven treedt er door deze fusie 
weinig verbetering op. In Overijssel 
komen gebiedsopgaven voor waarbij meerdere waterschappen betrokken zijn. Bij “Ruimte 
voor de Vecht” neemt de coördinatielast af (2 in plaats van 3 waterschappen). Er ontstaat 
een lichte verbetering in het aantal door waterschapsgrenzen doorsneden gemeenten (3 
van de 14 worden opgelost)

12
. 

 

                                                      
11

 Zie bijlage 6 
12

 Zie bijlagen 4, 5 en 7 

Goed product

Stuurbaar

Houdbaar

Redelijke 

prijs

Condities voor een 

succesvolle realisatie van 

waterschapstaken in 

Rijn-Oost



  8 

 

Redelijke prijs 
Er ontstaat een waterschap dat duurzaam voor een redelijke prijs kan opereren. De 
investeringsruimte is volgens de laatste cijfers van Vechtstromen i.o. goed op orde. 
 
De tarieven worden op het niveau van WRD geharmoniseerd (zie tarievenoverzicht 
hieronder). De verwachte lastendrukontwikkeling voor het Vechtstromen i.o.gebied blijft 
binnen de afgesproken kaders van het BestuursAkkoordWater. Onderstaand overzicht van 
de tarieven en de belastingdruk is overgenomen van de regiegroep Vechtstromen i.o..  
 

 
 
De fusie heeft geen invloed op de situatie en tarieven bij andere waterschappen. 
Bovenstaand schema laat zien dat er binnen het deelstroomgebied Rijn-Oost verschillen 
tussen de tarieven blijven bestaan.  
 
Ook de overige kenmerken van de Vechtstromen i.o. zijn als positief te beoordelen. Zo 
ontstaat een waterschap met ongeveer 830.000 inwoners. Waterschappen die in 
Nederland tussen 460.000 en 1.000.000 inwoners omvatten zijn in staat lage tarieven te 
bieden

13
.  

De afstand tot de burger/ingeland is overbrugbaar, bovendien worden in de businesscase 
voorstellen gedaan om die afstand klein te houden.  
De schaal is voldoende om efficiënt te kunnen werken. De omvang van de organisatie die 
straks bij Vechtstromen i.o. ontstaat, is ongeveer 470 fte. Het aantal fte’s blijft daarmee 
ruim boven de kritische ondergrens van 300 fte

14
.  

 
De investeringsniveaus van de waterschappen zijn op basis van het laatste overzicht van 
de Unie van Waterschappen als volgt

15
: 

 

                                                      
13

 Indicatie voor een efficiënte maat; zie ook bijlage 8 
14

 Zie bijlage 9 
15

 Bron: regiegroep Vechtstromen i.o. 
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De investeringen van Vechtstromen i.o. liggen daarmee boven de investeringsniveaus van 
vergelijkbare waterschappen. Het gemiddelde van de landelijke investeringen worden sterk 
beïnvloed door de grote - westelijk gelegen - waterschappen die sterk investeren in 
primaire keringen. Het gemiddelde investeringsniveau is dus geen goede vergelijkings-
grond. 
 
Stuurbaar  
Drenthe en Overijssel zullen samen vorm en inhoud moeten geven aan het toezicht op het 
fusiewaterschap. Er zijn bij het fusiewaterschap mogelijkheden om te werken met profes-
sionele (fulltime) bestuurders.  
 
Drenthe en Overijssel zullen kennis en kunde gezamenlijk moeten borgen om voldoende 
tegenspel aan het grote fusiewaterschap te kunnen bieden. In die zin kan de fusie een 
impuls betekenen voor de stuurbaarheid.  
 
Houdbaar 
De terugverdientijd van deze fusie valt ruim binnen de vijf jaar. Er is sprake van een 
houdbare oplossing. 
 
Over het geheel genomen nemen door deze fusie de onderlinge tariefsverschillen in het 
Rijn-Oost gebied af.  
De omvang van de overhead in de nieuwe organisatie kan nog niet worden beoordeeld. 
Echter de organisatie is groot genoeg om een goede verhouding tussen directe en 
indirecte functies te kunnen waarborgen. De businesscase is zo ingericht dat de verwachte 
lastendruk voor het Vechtstromen i.o.gebied blijft binnen de afgesproken kaders van het 
BestuursAkkoordWater. 



  10 

 

De terugverdientijd is – op basis van de businesscase – ruim binnen de vijf jaar (namelijk 
1,5 jaar)

16
.  

 
Mogelijk dat de “Businesscase shared services” voor de andere waterschappen in het Rijn-
Oost-gebied soelaas biedt als het gaat om de tariefontwikkeling. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat het nieuwe waterschap Vechtstromen i.o. een 
verbetering oplevert voor de internationale samenwerking. Dit kan verder worden versterkt 
door intensieve samenwerking met waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). 
 

2.4 De businesscase 

 
De businesscase biedt een goede basis voor het nieuwe fusiewaterschap. De 
bezuinigingen (11 miljoen

17
) en de formatiereducties (54 fte) zijn reëel en ook de terugver-

dientijd (1,5 j) is haalbaar. De onderwerpen die passen in een dergelijke businesscase 
worden behandeld. De volgende zaken vallen op: 
 

1. In de businesscase worden de bezuinigingen mede afgestemd op de harmonisatie 
van de tarieven op WRD-niveau (bestuurlijke randvoorwaarde). Het is in de 
businesscase niet duidelijk of met die 11 miljoen alle synergiekansen in beeld zijn. 
Overigens dient er wel rekening te worden gehouden met het feit dat: 

a. Eerder al een bezuinigingsoperatie van ca. 13,3 miljoen is ingezet 
b. Het in de praktijk een flinke opgave is om in een fusie bezuinigingen te 

realiseren. 
Het verdient desondanks aanbeveling om bij de bezuinigingen systematisch van 
onderaf verder op te bouwen op basis van de mogelijkheden. 

2. In de businesscase is sprake van een verlaging van de ambitie op investeringen 
en beleid.  

3. De koppeling tussen de bezuinigingen en de maatregelen is nog niet scherp. Dit 
vraagt uitwerking en concretisering. Vooral de “hoe-vraag” verdient in het vervolg 
aandacht. 

4. Het fusiewaterschap zet in op innovatieve werk- en organisatiewijzen op basis van 
o.a. multischalig werken. Graag verwijzen wij naar de ervaringen van andere over-
heden die nu juist terugkomen van veelvormigheid in samenwerking en meer 
streven naar eenvoud en eenduidigheid.  

5. De resultaten van samenwerking en shared services (0,5 miljoen) worden 
ingeboekt, maar niet onderbouwd. Het is de vraag hoe deze 0,5 miljoen winst zich 
verhoudt tot de investeringen in de samenwerking. 

 
 

                                                      
16

 Zie bijlage 9 
17

 Businesscase blz. 32: Baten oude situatie: 139,9m€ en in de nieuwe situatie 128,9m€. Verschil 11m€ (7,9%).  
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3. Conclusie 
 
Deze fusie is reëel, houdbaar en levert geen of nauwelijks blokkades op voor andere 
oplossingen; in die zin een no regrets oplossing. Wel is te verwachten dat binnen 
afzienbare termijn ook andere oplossingen binnen het Rijn-Oost gebied aan de orde zijn. 
De businesscase is goed opgebouwd en de bezuinigingsramingen voorzichtig. De 
volgende punten kunnen in het vervolg worden uitgewerkt: 
 

1. Aanscherping en innovatie in de bezuinigingsvoorstellen 
2. Onderbouwing door het uitwerken van de maatregelen 
3. Herijking van de samenwerking en shared services 



  12 

 

Bijlage 1 – Fusievoorstel WRD en V&V 
 

Typering fusievoorstel 

Het fusievoornemen is gebaseerd op de “Strategische schets waterschap 2020”, waarin 
samenwerking een belangrijk onderdeel vormt van het wenkend perspectief. Het voorstel 
tot fusie vloeit voort uit de ambitie een robuust waterschap te vormen dat is toegerust op 
haar toekomstige taken. In de businesscase wordt een aantal potentiële voordelen voor 
fusie van WRD en V&V genoemd: 
 

• Een sterkere bestuurs- en uitvoeringskracht van het waterschap 
• Mogelijkheden voor nieuwe vormen van besturen en organiseren 
• Een schaalsprong en daarmee een steviger draagvlak 
• Behoud en versteviging van positie 
• Mogelijkheden voor verdere professionalisering van de taakuitvoering 
• Mogelijkheden om gebiedsgericht werken en relatiemanagement een krachtige 

impuls te geven 
• Efficiencywinst  

 
De businesscase kent verder de volgende inhoud: 
 

• Uitwerking van positionering, besturingsfilosofie en organisatie-inrichting 
• Toelichting op veranderende taken en wijze van taakuitvoering 
• Het voorziene budget, de belastingdruk en de vermogenspositie 
• Het transitieproces de komende periode 
• De slaagkans van de fusie 

 
Na de voorgenomen fusie ontstaan in het stroomgebied Rijn-Oost vier waterschappen met 
grofweg (waterschapsspiegel 2010) de volgende kerngegevens. 
 
obv businesscase fusie en 

Waterschapsspiegel 2010  --> 

gegevens 2009  

Fusie-

waterschap 

RD, VV WRIJ RW GS

fte's 470 354 200 329

oppervlak 226.045 195.000 137.500 118.000

bemalen 8% 10% 22% 58%

vrij afstroom 92% 90% 78% 42%

%water 2% 1% 5% 2%

%land 98% 99% 95% 98%

Gemeenten 23 22 13 12

Provincies 2 2 2 1

Inwoners 830.000 650.157 220.000 360.000

rwzi's 26 14 8 9

inw/rwzi 31.923 46.440 27.500 40.000

ve's 2002 (bvz 2002) 1.157.229 928.000 329.757 488.000

2010 €/ve 45,66€             €           40,74 53,52€             48,39€              

km primaire kering 0 144 34 220

2010 basistarief systeem €/huish 44,17€             €           33,93 83,34€             55,76€              

Investeringen raming 2013 (in milj) 38 29 18 21  
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Effecten van de fusie 

De businesscase van het fusiewaterschap V&V en WRD is een goed richtinggevend 
document. Uit de businesscase spreekt de ambitie bestuurlijk, beleidsinhoudelijk en 
financieel meer krachtdadig en eenduidig op te treden. Het document bevat toekomstvaste 
uitgangspunten die van belang zijn in de context waarbinnen het fusiewaterschap dient te 
opereren. We noemen hier begrippen als ‘multischaligheid’, ‘partnerschap’ en ‘netwerk-
organisatie’.  
In de businesscase is op onderdelen uitgewerkt op wat voor manier de organisatie inge-
richt gaat worden. Zo wordt gesproken over het organiseren in domeinen, het borgen van 
verbondenheid met het gebied, het bijdragen in de gouden driehoek en het participeren in 
het realiseren van doelen van anderen. De details van deze koers zijn  
-uiteraard- nog niet verwerkt in de businesscase.  
 
Het gefuseerde waterschap beschrijft in haar businesscase de veranderende taken en 
wijze van taakuitvoering. Hieronder een korte samenvatting van de duiding die daaraan in 
de businesscase gegeven wordt: 
 

1. Watersysteem 
In de businesscase wordt aangegeven dat het op orde krijgen en houden van het 
watersysteem steeds meer inspanningen vergt als gevolg van klimaatver-
anderingen en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de waterkwaliteit. 
Met de afnemende middelen leidt dit tot een herbezinning op uitgaven en tot 
mogelijke andere bestuurlijke keuzes. Het gaat om: 
 

o Waterveiligheid 
Het gaat om het op orde hebben van regionale waterkeringen en het 
beschikken over een goede calamiteitenorganisatie. Het fusiewaterschap 
heeft, naar eigen zeggen, onvoldoende kennis om beleid en beheer van 
waterkeringen goed te borgen

18
; overigens heeft het nieuwe waterschap 

geen primaire keringen in beheer. De gewenste kennis van waterkeringen 
zal in de samenwerking binnen Rijn-Oost worden gezocht. Het fusiewater-
schap heeft, naar eigen zeggen, wel voldoende omvang voor een goede 
calamiteitenorganisatie, bovendien is er ruimte voor besparingen. 
 

o Waterkwantiteit 
Het gaat om het beschermen tegen wateroverlast, verdroging en het 
waterpeil in relatie tot gebruiksfuncties. In de businesscase wordt 
aangegeven dat moet worden geharmoniseerd op de thema’s “normering 
van wateroverlast”, “het onderhoud” en “afwaterende eenheden”. In de 
businesscase wordt uitgegaan van schaalvoordelen en besparingen. 
 

o Waterkwaliteit 
Het gaat om het op orde houden van de waterkwaliteit conform KRW en 
zorgen voor een goed emissiebeheer. Ook hier verwacht het fusiewater-
schap schaalvoordelen en doelmatigheidswinst. Bij vergunningverlening 
en handhaving wordt op termijn doelmatigheidswinst verwacht. 
 

o Overig 
Het gaat hierbij om ondersteunende taken zoals recreatief medegebruik, 
stedelijk water, scheepvaartkanalen etc. Op deze onderdelen worden door 
het fusiewaterschap geen besparingen verwacht.  

                                                      
18

 Businesscase blz. 24 laatste alinea 
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Het fusiewaterschap streeft naar schaalvoordelen met een gezamenlijke aanpak 
op het gebied van waterkwaliteit. In de businesscase wordt gesignaleerd dat er 
goede mogelijkheden zijn om door harmonisatie “eenduidigheid in beleid” en 
“kostenvoordelen” te behalen. Ook wordt gesteld dat door de fusie eenvoudiger 
een juiste afweging kan worden gemaakt rond de investeringen in het water-
systeem.  

 
2. Afvalwaterketen/afvalwaterzuivering  

Het fusiewaterschap streeft naar schaalvoordelen in de afvalwaterketen. Daarbij 
worden kansen gesignaleerd in de wateraanvoer, de waterzuivering en de afzet 
van producten. In de businesscase wordt aangegeven welke maatregelen 
daarvoor noodzakelijk zijn. Voor een aantal onderdelen (onderhoud) wordt geke-
ken naar shared service binnen Rijn-Oost. 
 

3. Interne organisatie 
Het fusiewaterschap ziet mogelijkheden in het efficiënter organiseren van de 
PIOFACH-taken.  
 

Cijfermatige onderbouwing fusievoorstel 

In de cijfermatige onderbouwing van het fusievoorstel is een aantal uitgangspunten leidend 
geweest. De belangrijkste zijn: 
 

1. Het harmoniseren van de tarieven naar het laagste niveau (inkomsten) 
(leidend tot een noodzakelijke) 

2. Structurele besparing van 11 miljoen (uitgaven) 
 
Inkomsten 
Voor het berekenen van de inkomsten is de harmonisatie van belastingen uitgangspunt 
geweest. Daarvoor gold een bijstelling van het tarief naar het laagste niveau. Voor V&V 
betekent dit een verlaging van -28%. Uiteindelijk komen de inkomsten daarmee op 128,9 
miljoen. 

 
Uitgaven 
Op basis van de optelling van de uitgaven van V&V en WRD is in de businesscase 
gezocht naar besparingen. Het volgende overzicht van besparingsmogelijkheden is 
opgenomen: 
 

Besparingsmogelijkheden Laag Hoog 

1. Fte-reductie (structurele situatie) 54 fte 66 fte 

2. Reductie investeringen (structurele situatie) M€ 5 M€ 6  

   

a. Besparingen innovatief samenwerken M€ 0,5 M€ 0,5 

b. Besparingen nieuwe organisatie/ personeelslasten M€ 4,0 M€ 5,0 

c. Besparingen overige kosten en beleidskeuzes M€ 4,0 M€ 4,5 

d. Besparingen investeringen/ lagere kapitaallasten M€ 2,5 M€ 3,0 

Totaal M€ 11 M€ 13 
 Bron: Businesscase fusie waterschappen Regge en Dinkel, Velt en Vecht, 29 mei 2012 
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De formatiewinst die is ingeboekt, vertegenwoordigt een procentuele reductie van ca. 10% 
(54 van in totaal ca. 520-530 fte). Vechtstromen i.o. i.o. heeft echter aangegeven – 
ondanks de bezuinigingen - de afspraken met de partners na te komen.  
 
De besparingen a t/m c kunnen worden opgevat als (een benadering van) de verdeling van 
8,5 miljoen over een drie (bezuinigings)thema’s.  
 
Eenmalige kosten 
In de businesscase zijn de volgende incidentele kosten aangeduid: 
 

1. 8,8 mio transitiekosten 
Deze zijn als volgt opgebouwd: 

o proceskosten      (0,9 mio),  
o kosten sociaal plan     (1,0 mio),  
o tijdelijke exploitatielasten communicatie en ICT  (1,6 mio),  
o personele frictiekosten     (3,8 mio), 
o contractuele frictiekosten    (0,5 mio), 
o onvoorzien      (1,0 mio) 

2. 6,0 mio overbrugging tarieven in het kader van fasering. 
 

In de businesscase wordt in relatie tot de structurele besparing van 11 miljoen gesproken 
over een inverdientijd van 1,5 jaar. De kostenverlaging van 11 miljoen wordt in 2017 
bereikt. Het ingroeipad is als volgt

19
:  

 

 

                                                      
19

 Bron: regiegroep Vechtstromen i.o. 
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nr Criterium Meeteenheid R&W WGS WRIJ fusie-

waterschap  

WRD, V&V

Totaal resultaat Toelichting

1 Goed 

product

Het aantal waterschappen dat (in deze 

bestuurlijke oplossing) is betrokken bij 

een afzonderlijk gedefinieerd 

waterlichaam

9  

waterlichame

n

34 

waterlichamen

35 

waterlichamen

49 

waterlichamen
2/9 = 0,22

In het SGBP worden 128 oppervlakte wateren 

gedefinieerd. Daarvan zijn er 9 essentieel 

grensoverschrijdend (WS grenzen). In deze variant 

wordt slechts één à twee situatie opgelost/verbeterd

2 Het aantal dijklichamen (dijkring of 

kering) dat in deze bestuurlijke oplossing 

onder één bestuur valt
34 km 220 km 144 0 km 0/4 = 0

geen winst

3 Het aantal proviciale gebiedsopgave 

waarbij (in deze bestuurlijke oplossing) 

meer dan één waterschap is betrokken

0/3 = 0

Slechts in Overijssel komen gebiedsopgaven voor 

waarbij meerdere waterschappen betrokken zijn. Bij 

Ruimte voor de Vecht zijn V&V, R&D en WGS 

betrokken. Bij Ijssel-Vecht Delta gaat het om WGS en 

R&W. Tenslotte gaat het bij Netwerksteden om: R&IJ, 

R&D en WGS. Het aantal partijen vermindert slechts in 

één situatie van 3 naar 2.

4 Het aantal in deze bestuurlijke oplossing) 

door waterschapsgrenzen doorsneden 

gemeenten 6 4 5 8  3/14 = 0,21

Het aantal gemeenten dat nu door waterschapsgrenzen 

binnen Rijn-Oost wordt doorsneden is 14. In deze 

variant worden er 3 opgelost

5 Redelijke 

prijs

Het aantal ve's (gemeten in inwoners) per 

waterschap ligt (in deze bestuurlijke 

oplossing) binnen de bandbreedte

220.000 360.000 650.157 830.000 nee, ja, ja, ja

Het kleinste waterschap blijft met 220.000 inwoners 

ruim onder de grens van de 300.000 inwoners. De 

overige waterschappen hebben voldoende maat.

6 Het aantal belastingplichtigen voor 

watersysteem (gemeten in inwoners) ligt 

(in deze bestuurlijke oplossing) binnen de 

bandbreedte.

220.000 360.000 650.157 830.000 nee, nee, ja, ja

R&W en WGS blijven met deze omvang onder de 

kritische grenzen voor wat betreft het aantal inwoners. 

7 Investeringsruimte (milj. Euro)

18 21 29 34 18

Gemiddelde investeringsraming 2013 voor alle 

waterschappen is ongeveer 40 milj. R&W en WGS 

liggen daar ruim onder.

9 Grootte van de kleinste organisatie 200 329 354 466 200 (nee, ja, ja, ja) norm >300 fte

Tarief Wvo
53,52€               48,39€                  40,74€                  45,66 nee, oké, oké,oké

 Het tarief van R&W (€ 53,52) ligt boven het landelijk 

gemiddelde  (€ 52,05). 

Tarief systeem

83,34€               55,76€                  33,93€                  44,17 nee, oké, oké,oké

 Het tarief van R&W (€ 83,34) ligt door de complexe 

wateropgave/natuuropgave en de beperkte 

belastingcapaciteit ruim boven het landelijk 

gemiddelde (€59,10).  

11 Lage overhead

12 Stuurbaar Aantal waterschappen waarvoor de 

provincie (in deze bestuurlijke oplossing) 

dient af te stemmen met andere 

provincies

Overijssel en 

Drenthe
Overijssel

Overijssel, 

Gelderland

Overijssel en 

Drenthe
2,5/3

Overijssel stemt af met Drenthe over R&W en het 

fusiewaterschap. Overijssel stemt af met Gelderland 

over Rijn & Ijssel.

15

Aantal fulltime bestuurders ten opzichte 

van het aantal deeltijdbestuurders van 

waterschappen

streven is 5 

bestuurders 

(fulltime of 

parttime niet 

bekend)

17 Houdbaar Lage overhead

19 Tarief van alle waterschappen blijft voor 

zeker 10 jaar onder het gemiddelde

Verschil tussen de tarieven van de 

waterschappen blijven voor zeker 10 jaar 

onder de 20% (Wvo)

53,52€               48,39€                  40,74€                   €                   45,66 12,78€                                       

Het verschil tussen het hoogste en het laagste tarief 

Wvo is 17%.    Dit tariefsverschil zou kunnen worden 

beheerst

idem systeem 83,34€               55,76€                  33,93€                   €                   44,17 49,41€                                       
(110%).Deze verschil is de komende tien jaar 

waarschijnlijk niet te overbruggen

21 De bestuurlijke oplossing biedt voldoende 

soelaas voor de komende jaren voor alle 

waterschappen in het Rijn-Oost gebied

R&W en WGS verwachten niet langer dan 10 jaar te 

kunnen bestaan zonder ingrepen.

22 Terugverdientijd van de investeringen

1,5 jaar 1,5 jaar  <5 jaar

De totale transitiekosten bedragen naar verwachting 

tussen de € 8,5 en € 9 miljoen.  Gezien de verwachte 

structurele besparing van € 11 miljoen op jaarbasis, zal 

de terugverdienperiode wanneer beide kostensoorten 

in acht worden genomen ongeveer 1,5 jaar bedragen.

10

20

Bijlage 2 – Ingevulde criteriaset20 
 

 

                                                      
20

 Op basis van waterschapsspiegel 2010 
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Bijlage 3 – Overzicht bronnen 
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag hebben wij ons gebaseerd op de 
volgende bronnen: 
 
Ten aanzien van fusievoornemen: 

 Businesscase fusie waterschappen Regge en Dinkel, Velt en Vecht, 29 mei 
2012 

 Regeling commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg fusie Regge en 
Dinkel en Velt en Vecht 

 Notitie Budget, belastingtarieven en vermogen 

 Fusie met Regge en Dinkel – AB voorstel Velt en Vecht 

 Fusie met Regge en Dinkel – AB besluit Velt en Vecht 

 Brief ‘Aanvullende informatie naar aanleiding van het artikel 3 overleg van 4 
juni 2012’ 

 
Voor gegevens overige Rijn-Oost waterschappen 

 Waterschapsspiegel 2010 
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Bijlage 4 – Voorbeeld: Analyse samenhang provincies, 
gemeenten, waterschappen 
 
 

Rijn & IJssel Velt & Vecht Regge & 

Dinkel

Groot Salland Reest & Wieden

Provincie(s) (Oost-) 

Gelderland en 

(zuid) Overijssel

(Zuidoost-) 

Drenthe en 

(Noordoost-) 

Overijssel

(Oostelijk) 

Overijssel

(westelijk) 

Overijssel

(Zuidwest- en 

Midden-) Drenthe en 

(Noordwest-) 

Overijssel

Aantal gemeenten 22 9 17 9 13

Inliggende gemeenten Aalten Borger-Odoorn Almelo Dalfsen Assen

Arnhem Emmen Borne Raalte Hoogeveen

Bronckhorst Hoogeveen Dinkelland Olst-Wijhe Meppel

Doesburg Enschede Ijsselmuiden Noordenveld

Doetinchem Hengelo Kampen Westerveld

Duiven Losser Zwolle Aa en Hunze

Lochem Oldenzaal Steenwijkerland

Montferland Tubbergen

Oost Gelre Wierden

Oude 

IJsselstreek

Rheden

Rijnwaarden

Rozendaal

Westervoort

Winterswijk

Zevenaar

Zutphen

Grensoverschrijdende gemeenten Berkelland Berkelland

Zwartewaterland Zwartewaterland

Coevorden Coevorden

Deventer Deventer

De Wolden De Wolden

Haaksbergen Haaksbergen

Hardenberg Hardenberg Hardenberg

Hellendoorn Hellendoorn

Hof van Twente Hof van Twente

Midden-Drenthe Midden-Drenthe

Ommen Ommen

Rijssen-Holten Rijssen-Holten

Staphorst Staphorst

Twenterand Twenterand  
 
 



  19 

 

 

Bijlage 5 – Kaart bestuurlijke “doorsnijding” dijkringen en 
primaire waterkeringen 
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Bijlage 6 – Kaart waterlichamen (grensoverschrijdend water) 
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Bijlage 7 – Voorbeelden Gebiedsopgaven provincies 
 

Rijn&Ijssel Velt&Vecht Regge&Dinkel Groot Salland Reest&Wieden Totaal

Drenthe

Dwingelderveld 1 1

Drents Friese Wold 1 1

Uffelte Ruinen 1 1

Oude Willem 1 1

Reestdal 1 1

Holtingerveld 1 1

Zuiderwolde 1 1

Schoonebeekerdiep 1 1

Bargerveen 1 1

De Runde 1 1

Erica -Ter Apel 1 1

Overijssel

IJsseldelta Zuid 1 1

Ruimte voor de Vecht 1 1 1 3

IJssel-Vecht Delta 1 1 2

Gebiedsontw. netwerksteden 1 1 1 3

Area Development Twente 1 1

Noordoost Twente 1 1

Pact van Twickel

Gelderland

Oude IJssel 1 1

Baakse Beek-Veengoot 1 1

Ijsselsprong* 1 1

Gelderse Poort 1 1

Winterswijk 1 1

Berkel 1 1

Totaal 7 5 4 4 8 28

*samen met Veluwe

Opgaven
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Bijlage 8 – Grove benadering van een economisch 
rendabele waterschapsgrootte  
 

Tarief watersysteem (grenzen 300.000, 700.000 en 1.000.000)

gemiddeld 

tarief

aantal 

WS

gemiddeld tarief alle waterschappen (gemiddeld aantal inwoners 663.629)  €         59,10 26

gemiddeld tarief WS onder de 300.000 inwoners 63,91€         4

gemiddeld tarief WS tussen de 300.000 en de 700.000 inwoners 55,01€         12

gemiddeld tarief WS boven 700.000 en onder 1.000.000 inwoners 50,96€         6

gemiddeld tarief WS boven 1.000.000 inwoners 80,83€         4

Tarief watersysteem (grenzen 460.000, 700.000 en 1.000.000)

gemiddeld 

tarief

aantal 

WS

gemiddeld tarief  €         59,10 26

gemiddeld tarief WS onder de 460.000 inwoners 62,23€         10

gemiddeld tarief WS tussen de 460.000 en de 700.000 inwoners 47,56€         6

gemiddeld tarief WS boven 700.000 en onder 1.000.000 inwoners 50,96€         6

gemiddeld tarief WS boven 1.000.000 inwoners 80,83€         4

Tarief waterzuivering (grenzen 300.000, 700.000 en 1.000.000)

gemiddeld 

tarief

aantal 

WS

gemiddeld tarief  €         52,05 26

gemiddeld tarief WS onder de 300.000 inwoners 56,04€         4

gemiddeld tarief WS tussen de 300.000 en de 700.000 inwoners 38,52€         12

gemiddeld tarief WS boven 700.000 en onder 1.000.000 inwoners 49,55€         6

gemiddeld tarief WS boven 1.000.000 inwoners 56,10€         4

Tarief waterzuivering (grenzen 460.000, 700.000 en 1.000.000)

gemiddeld 

tarief

aantal 

WS

gemiddeld tarief  €         52,05 26

gemiddeld tarief WS onder de 460.000 inwoners 55,53€         10

gemiddeld tarief WS tussen de 460.000 en de 700.000 inwoners 53,06€         6

gemiddeld tarief WS boven 700.000 en onder 1.000.000 inwoners 49,55€         6

gemiddeld tarief WS boven 1.000.000 inwoners 56,10€         4  
 
Basis zijn de cijfers uit de waterschapsspiegel 2010 (gegevens 2009) 
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Bijlage 9 – Criteriaset  
 
De criteriaset

21
 

De set is op basis van onderzoek en uitgebreide 
afstemming met de provincies ontwikkeld en gecon-
cretiseerd met meeteenheden die vervolgens gevuld 
kunnen worden met behulp van (geselecteerde) 
bronnen. De essentie is: 

Goed product 

 Een waterschap is een functionele overheid. De 
mate waarin eenheid van bestuur, beleid en 
financiering bestaat ten aanzien van belangrijke 
opgaven zoals waterlichamen, dijklichamen, 
gebiedsopgaven en zuiveringskringen/gemeen-
ten is belangrijk. Het is daarom van belang dat de bestuurlijke grenzen zo goed 
mogelijk aansluiten op de ligging van deze belangrijke inhoudelijke thema’s. Hierbij 
speelt het vraagstuk van de multischaligheid. 

Redelijke prijs 

 De omvang van een waterschap dient zo te worden gekozen dat een efficiënte en 
effectieve manier van werken kan worden gerealiseerd die onnodige kosten voor-
komt. Het tarief dat de afnemer betaalt, is daarbij een belangrijke graadmeter. Ook 
investeringskracht, weerstandsvermogen en organisatieomvang worden onder dit 
criterium meegewogen. 

Stuurbaar 

 Bij stuurbaarheid gaat het vooral om de algemene toezichtfunctie van de provincies. 
De “constructie” mag niet zodanig zijn dat het lastig wordt om het geheel te besturen 
(waterschapsbesturen) en te controleren (provincie en belanghebbenden). 

Houdbaar 

 Een nieuwe bestuurlijke constellatie moet zeker een horizon van 10 jaar hebben. Is 
dat niet het geval, dan zijn de investeringen over het algemeen te hoog (aangezien 
er dan te snel een tweede fusie achteraan moet komen). Hier is vooral gekozen voor 
de financiële invalshoek: Lopen de tarieven straks verder uit elkaar en hoe 
verhouden de tarieven zich tot het landelijke beeld? 

 
Zoals ook in de figuur aangegeven zit er overlap tussen de criteria. De tarieven op dit 
moment hebben een relatie met de tarieven op langere termijn. De stuurbaarheid in 
algemene zin heeft te maken met de stuurbaarheid op productniveau. En de samenhang 
tussen prijs en product behoeft geen nadere toelichting. Bij het gebruik van de criteriaset 
moet dus ook steeds het oog worden gehouden op de “totale samenhangende set”. Ieder 
criterium is uitgewerkt in meeteenheden. De meeteenheden zijn voorzien van een 
“formule/definitie” en een norm. Aan de hand daarvan kan steeds worden bepaald of een 
bepaalde (bestuurlijke) oplossing ook daadwerkelijk positief effect heeft op de uitkomsten 
op de criteria. De meeteenheden die onder de criteria hangen zijn niet allemaal van 
hetzelfde gewicht en het is dus van belang niet teveel accent te leggen op bepaalde 
meeteenheden (sec). 
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 Vastgesteld door Provinciale staten van Overijssel, PS/2012/732. Zie ook bijlage 10 

Goed product

Stuurbaar

Houdbaar

Redelijke 

prijs

Condities voor een 

succesvolle realisatie van 

waterschapstaken in 

Rijn-Oost
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Bijlage 10 – Criteria, Meeteenheden, formules en bronnen22 
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 Vastgesteld: Provinciale Staten van Overijssel, PS/2012/732 

nr Criterium Meeteenheid Formule Norm Bron/toelichting

1 Goed 

product

Het aantal waterschappen dat (in deze bestuurlijke oplossing) is betrokken 

bij een afzonderlijk gedefinieerd waterlichaam

# opgeloste grensoverschrijdende waterlichamen/-huidige # 

grensoverschrijdende waterlichamen

1 kaartenatlas SGBP Rijn-Oost (er zijn 128 water- lichamen definieerd. Daarvan zijn er 9 die in meer 

waterschappen liggen. Van die negen zijn er drie Rijkswater: Twentekanaal, Overijsselskanaal en 

Ijssel)

2 Het aantal dijklichamen (dijkring of kering) dat in deze bestuurlijke 

oplossing onder één bestuur valt

hoogste # dijklichamen onder één bestuur/-#aantal 

dijklichamen

1 kaartenatlas SGBP Rijn-Oost (Dijklichamen liggen vooral in de Ijsseldelta en zijn genummerd op de 

kaart (bijlage 3). Het gaat om 7 dijklichamen. De meeste vallen binnen één waterschap. De 

afstemming over aansluitende dijklichamen biedt voordelen in termen van beleid, uitvoering en 

crises).
3 Het aantal proviciale gebiedsopgave waarbij (in deze bestuurlijke 

oplossing) meer dan één waterschap is betrokken

# opgeloste grensoverschrijdende gebiedsopgaven/-huidige # 

grensoverschrijdende gebiedsopgaven

1 opgaven provincies (zie bijlage 5)

4 Het aantal in deze bestuurlijke oplossing) door waterschapsgrenzen 

doorsneden gemeenten

# opgeloste doorsneden gemeenten/ # huidige doorsneden 

gemeenten

1 bijlage 2

5 Redelijke 

prijs

Het aantal ve's (gemeten in inwoners) per waterschap ligt (in deze 

bestuurlijke oplossing) binnen de bandbreedte

inwoners/waterschap 300.000 <x<1.000.000 Waterschapspiegel 2010 (zie bijlage 6: berekening gewogen gemiddelde tarieven naar grootteklasse 

van de waterschappen)

6 Het aantal belastingplichtigen voor watersysteem (gemeten in inwoners) 

ligt (in deze bestuurlijke oplossing) binnen de bandbreedte.

inwoners/waterschap 460.000<x<1.000.000 waterschapsspiegel 2010 (zie bijlage 6: berekening gemiddelde tarieven naar grootteklasse van de 

waterschappen)

7 Investeringsruimte laagste waarde: €/organisatie/jaar >40 mio in 2013 waterschapsspiegel 2010 (40 milj is landelijk gemiddelde)

8 Grootte van de kleinste organisatie fte/waterschap >300 websites/jaarverslagen/-begrotingen. Om voldoende specialistische functies te kunnen borgen is een 

minimum formatie noodzakelijk. alle waterschappen samen hebben ongeveer 10.500 medewerkers. 

uitgaande van een deeltijdfactor van 1,2 betekent dat een gemiddelde formatieomvang van ongeveer 

350 fte per waterschap. Uitgaande van een overhead percentage van ongeveer 25-30% (incl. 

management) is 300 fte een redelijke ondergrens om bijvoorbeeld nog een verantwoorde 

hoeveelheid P&O en financiële expertise in huis te hebben. Ook andere inhoudelijke expertises 

komen onder die grens in het gedrang. Kortom hier wordt een ondergrens van 300 fte voorgesteld.

9 Tarief van alle waterschappen in Rijn-Oost onder het landelijk  gemiddelde 

tarief

∑tarieven zuivering/aantal waterschappen < landelijk 

gemiddelde   ∑tarieven watersysteem/aantal waterschappen < 

landelijk gemiddelde

all raming obv waterschapsspiegel 2010

10 Lage overhead {∑ fte's overhead}/totale formatie (alle WS) rond 25% nog geen gevalideerde info beschikbaar

11 Stuurbaar Aantal waterschappen waarvoor de provincie (in deze bestuurlijke 

oplossing) dient af te stemmen met andere provincies

{∑(ws/prov)}/provincies 1 kaartenatlas SGBP Rijn-Oost

12 Aantal fulltime bestuurders ten opzichte van het aantal 

deeltijdbestuurders van waterschappen

#fulltime bestuurders/#bestuurders 1 nog geen gevalideerde info beschikbaar

13 Houdbaar Lage overhead {∑ fte's overhead}/totale formatie (alle WS)  rond 25% zie redelijke prijs

14 Tarief van alle waterschappen blijft voor zeker 10 jaar onder het 

gemiddelde

∑tarieven zuivering/aantal waterschappen < landelijk 

gemiddelde   ∑tarieven watersysteem/aantal waterschappen < 

landelijk gemiddelde

all Inschatting of de verwachte tariefverschillen ten opzichte van het landelijk gemiddelde in de 

komende 10 jaar zijn te overbruggen.

15 Verschillen tussen de tarieven van de waterschappen blijven voor zeker 10 

jaar onder de 20%

verschil tarieven zuivering <10%     verschil tarieven 

watersysteem < 20%

all Inschatting of de verwachte tariefverschillen binnen Rijn-Oost in de komende 10 jaar zijn te 

overbruggen.

16 De bestuurlijke oplossing biedt voldoende soelaas voor de komende jaren 

voor alle waterschappen in het Rijn-Oost gebied

jaren houdbaar >10 jaar weging/beschrijving

17 Terugverdientijd van de investeringen ∑ investeringen/jaarlijkse voordeel*X X<5 jaar nog geen info mogelijk zonder bijdrage ws




