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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Landelijk is het Bestuursakkoord Water (BAW), als onderdeel van het Bestuursakkoord 
2011-2015, gesloten tussen rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven. Het BAW bevat op het gebied van (afval)waterbeheer landelijke 
afspraken met verplichtingen en planning voor gemeenten en waterschappen. De 
landelijke afspraken zijn;  

- vóór 31 december 2011 zijn bindende afspraken gemaakt over de vorming van 
samenwerking; 

- vóór 31 december 2012 wordt in meer dan 75% van de zuiveringskringen 
effectief en doelmatig samengewerkt.  

 
Doel van deze afspraken is te komen tot doelmatig beheer van de afvalwaterketen met 
bezuinigingen in 2020. Landelijk is het bedrag van 380 miljoen Euro aangegeven om te 
bezuinigen door gemeenten en waterschappen.  
 
De totale waterketen bestaat uit de productie en levering van drinkwater door 
drinkwaterbedrijven, het inzamelen en afvoeren van gebruikt drinkwater en overtollig 
regenwater en grondwater door gemeenten en het transporteren en zuiveren van dit 
afvalwater door de waterschappen.  
 
Voor het deel afvalwaterketen hebben de BAR-gemeenten en het waterschap 
Hollandse Delta de gezamenlijke startnotitie “Doelmatig beheer in de afvalwaterketen” 
opgesteld, welke als plan van aanpak dient om: 

- na inventarisatie van de activiteiten in de afvalwaterketen door de 4 
organisaties; 

- analyses op doelmatigheid; 
- haalbaarheidsonderzoek op samenwerking;  

te komen tot een voorstel tot samenwerking in de afvalwaterketen. 
Het voorstel tot samenwerking wordt aan de BAR-gemeenteraden en de Verenigde 
Vergadering van het waterschap voorgelegd. 
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De intenties van de 4 organisaties zijn vastgelegd in de intentieverklaring Bestuurlijk 
Overleg Water. Deze intentieverklaring is door alle betrokken organisaties 
ondertekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


