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1 Inleiding 

Dit rapport beschrijft het jaarverslag 2012 van het Twents Waternet (TWN). Het 
rapport is opgesteld door de Adviesgroep TWN en is gericht aan de bestuurders 
van gemeenten en waterschap met (afval)water in de portefeuille. 
Na de aanleiding, wordt in hoofdstuk 3 de bestuurlijke samenwerking beschreven. 
In hoofdstuk 4 staat de samenwerking en kennisdeling van het ambtelijk platform 
beschreven. De financiële resultaten staan in hoofdstuk 5, wat het heeft 
opgeleverd en hoe dat is gecommuniceerd staat in hoofdstuk 6. 

2 Aanleiding 

Op 26 mei 2011 is het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend door het 
Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). In het bestuursakkoord water zijn 
afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van 
het watersysteem en de afvalwaterketen. De verwachting is dat een 
doelmatigheidswinst kan worden bereikt, door werkzaamheden van de 
verschillende overheidsdiensten slim te combineren en meer samen te werken. 
 
In 2012 is het bestaande Twents Waternet daarom verder geprofessionaliseerd, 
met de ondertekening van Waterwinst TAAK 2.0. Onderdeel van de afspraken van 
Waterwinst TAAK 2.0 is een rapportage van de ontwikkeling in de samenwerking 
in de waterketen. Dit rapport geeft invulling aan die afspraak. 

3 Bestuurlijke samenwerking 

Samenwerking kan en vindt op vele manieren plaats, op kleinere schaal (enkele 
gemeenten) of op grotere schaal (Rijn Oost – 7 waterschappen). In dit hoofdstuk 
wordt de bestuurlijke samenwerking in relatie met het Twents Waternet 
besproken (14 Twentse gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel). 

3.1 Bijeenkomst waterbestuurders TWN 

Het doel voor 2012 was een officiële vastlegging van de bestaande samenwerking 
in de afvalwaterketen in Twente. Hiervoor is het rapport Waterwinst TAAK 2.0 
opgesteld. Op 9 mei 2012 is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd. Het 
hoofdthema was de officiële samenwerking in de waterketen binnen Twente. Hier 
hebben de 14 gemeentebestuurders en de voorzitter van het dagelijks bestuur 
van het waterschap samen het document Waterwinst TAAK 2.0 ondertekend.  
 

 
9 mei 2012 – ondertekening Waterwinst TAAK 2.0 

 
Een van de afspraken die zijn gemaakt om de samenwerking binnen het Twents 
Waternet verder te professionaliseren is om minimaal één keer per jaar een 
bestuurlijke bijeenkomst te organiseren voor de waterbestuurders binnen het 
TWN. 
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3.2 Waterwinst TAAK 2.0 

3.2.1 Twents Afvalwater Akkoord (TAAK) 

Gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel werken al jaren samen 
op het gebied van de afvalwaterketen. In 2009 heeft dit geresulteerd in het 
eerste Twents Afvalwater AKkoord (TAAK). Dit eerste Twentse Afvalwater 
Akkoord heeft tot kosten reductie en kwaliteitsverbetering geleid. Goede 
voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijke waterloket, waterretentie de Wendel in 
Wierden, het Kristalbad tussen Enschede/Hengelo en de optimalisatie van het 
afvalwatersysteem in Tubbergen, Glanerbrug en Ootmarsum.  

3.2.2 Door samenwerken kosten in de hand houden 

Als gevolg van noodzakelijk rioolvervangingen, het verbeteren van de 
waterkwaliteit en omgaan met hevige regenval stijgen de jaarlijkse kosten in de 
afvalwaterketen. Door slim samen te werken en investeringen op elkaar af te 
stemmen kan afvlakking van de riool- en zuiveringsheffing worden gerealiseerd. 
 
In het document Waterwinst TAAK 2.0 geven de Twentse bestuurders aan hoe de 
kosten in de hand worden gehouden en hoe de kwaliteit voor de leefomgeving 
wordt vergroot. De afgelopen jaren bewezen dat dit alleen via een intensieve 
samenwerking kan worden gerealiseerd. Waterwinst TAAK 2.0 is hiermee een 
logische vervolgstap op het eerste TAAK. Tegelijkertijd geven de Twentse 
gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel met Waterwinst TAAK 2.0 
invulling aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Met Waterwinst TAAK 
2.0 streven de Twentse bestuurders ernaar de riolering en waterzuivering te 
beheren als ware het één systeem. In bijlage 3 staat een samenvatting van het 
document Waterwinst TAAK 2.0. 

4 Ambtelijk platform, kennisdelen en samenwerken 

4.1 Het proces van samenwerken 

Tot aan 2011 werd in het Twents Waternet slechts informeel samengewerkt. Eén 
keer per jaar werd een bijeenkomst georganiseerd waar een of meerdere 
(beleids)medewerkers riolering/afvalwater kennis deelden en projecten 
bezochten. 
Met de komst van Waterwinst TAAK 2.0 is de samenwerking binnen het Twents 
Waternet professioneler geworden. Belangrijk uitgangspunt hierbij was om 
gebruik te maken van de bestaande samenwerkingsgroepen. In dit hoofdstuk 
staan de werkzaamheden van de bestaande en nieuwe groepen beschreven. 
Naast de samenwerking binnen het Twents Waternet wordt in het gebied nog op 
veel meer manieren samengewerkt, ook in de (afval)waterketen. Deze 
samenwerking, die vaak projectgebonden is, wordt verder niet beschreven in dit 
jaarverslag. 

4.2 TWN formeel 

Het ambtelijk platform Twents Waternet (TWN) bestaat uit beleids- en 
beheermedewerkers van de 14 Twentse gemeenten en het waterschap. In 2012 is 
het formele TWN vier keer georganiseerd. Het formele TWN wordt voorgezeten 
door Rik Meijer (gemeente Enschede) en het secretariaat wordt door Jeroen 
Buitenweg (waterschap) uitgevoerd. In bijlage 4 staat een overzicht van de 
gehele bezetting, de taken en doelen. 
 
In 2012 is vooral sturing gegeven aan de uitwerking van de samenwerking. 
Ondermeer vanwege de benodigde afstemming over het opgestelde document 
Waterwinst TAAK 2.0 zijn er vier bijeenkomsten geweest. De TWN adviesgroep is 
ingericht en ook de organisatie van de werkplaatsen is opgestart. De 
bijeenkomsten vinden plaats bij de verschillende leden van het TWN. De kosten 
voor het formeel TWN bestaan uit de kosten voor faciliteiten en deze worden 
gedragen door de gastheer. Verder bestaan de kosten uit de inzet van eigen uren. 
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4.3 TWN adviesgroep 

Om het formele TWN voldoende slagkracht te geven is het noodzakelijk om een 
kleinere groep mensen samen te brengen, die zorgen voor een verbindende factor 
naar de werkplaatsen en het ambtelijk/bestuurlijk platform en tussen de 
werkplaatsen onderling. 
 
In 2012 is de adviesgroep TWN ingericht, hierin zijn een aantal leden van het 
Twents Waternet vertegenwoordigd. Vanwege de noodzakelijke inbreng van het 
gemeentelijke belang en de kennis van het gemeentelijke besluitvormingsproces 
telt de adviesgroep vijf gemeentelijke- en twee waterschapsleden. 
 
De TWN adviesgroep wordt voorgezeten door Jos Jogems (waterschap) en het 
secretariaat wordt door Jeroen Buitenweg (waterschap) uitgevoerd. Daarnaast 
kende de TWN adviesgroep in 2012 de volgende leden; Marcel Roordink (gem 
Almelo), Rik Meijer (gem Enschede), Henk Bergboer (gem Hellendoorn), Rob 
Heukels (gem Hengelo), Gerard ten Bolscher (gem Rijssen-Holten) en is extern 
ondersteund door Sonja Rasenberg (Waterambassadeur). Zie bijlage 4 voor een 
beschrijving van de taken van de adviesgroep. 
Ter voorbereiding op de formele TWN bijeenkomsten is de adviesgroep vier keer 
bijeen gekomen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de verschillende leden van 
de adviesgroep. De kosten voor de adviesgroep bestaan uit de kosten voor 
faciliteiten en deze worden gedragen door de gastheer. Verder bestaan de kosten 
uit de inzet van eigen uren. 

4.4 TWN informeel 

“Dat wat goed is moet behouden blijven.” Dit uitgangspunt is de reden dat ook 
jaarlijks een informeel Twents Waternet georganiseerd wordt. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn meerdere collega’s van de 14 Twentse gemeenten en het 
waterschap aanwezig en staat kennis delen en netwerken voorop. 
Op 5 juni 2012 is in Nijverdal het informele TWN georganiseerd door Hendrik-Jan 
Teekens (gem Enschede), Gerdrik Bruins en Jeroen Buitenweg (waterschap). 
Tijdens deze dag is het grote Tunnelproject in Nijverdal gepresenteerd en 
bezocht, tevens zijn de Regge herstelprojecten gepresenteerd en deze zijn 
tegelijkertijd rondom Nijverdal per boot bezocht. De dag is afgesloten met een 
netwerkborrel. Het waterschap heeft de kosten van deze bijeenkomst op zich 
genomen. 
 

 
5 juni 2012 – bezoek Tunnelproject Nijverdal 

 

4.5 Werkplaatsen 

In de werkplaatsen komen de 4 O’s (overheden, ondernemers, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen) samen rond een bepaald thema om kennis en kunde te 
delen, te vergroten en innovatieve ontwikkelingen/projecten vorm te geven. 
In het opstartjaar is het proces van samenwerken goed verlopen. Er heerst een 
open cultuur van samen willen werken. Deze samenwerking bestaat op dit 
moment nog wel vooral uit de samenwerking tussen overheden. De 
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samenwerking met de overige O’s wordt wel nadrukkelijk gezocht, maar is nog 
maar op weinig plaatsen concreet geworden. 
 
In 2012 zijn negen werkplaatsen actief geweest, met wisselend resultaat in 
concrete winst. De grootste ‘winst’ die in 2012 is behaald is het sterk verbeterde 
netwerk en kennisdeling. Bij de werkplaats Waterloket is wel aantoonbaar geld 
bespaard. Een gedetailleerd overzicht van de kosten/besparingen staat  
beschreven in het hoofdstuk Financiën. 
 
Onderstaande werkplaatsen zijn in 2012 actief geweest. Een meer gedetailleerde 
beschrijving van de werkplaatsen staat in bijlage 5. 
 
• Gemalenbeheer 
• Water en Energie 
• Monitoring neerslaggegevens 
• Inspectiegegevens, databeheer, beoordeling en aanpak 
• Decentrale afvalwatersystemen 
• Stedelijke wateropgave 
• Gezamenlijk grondwatermeetnetbeheer 
• Waterloket 
• Modulair waterakkoord 

5 Financiën 

Binnen het TWN is een inschatting gemaakt dat door de organisaties gezamenlijk 
jaarlijks € 150.000 benodigd is voor financiële ondersteuning van de 
samenwerking in de afvalwaterketen. De kosten per organisatie worden verdeeld 
op basis van een vaste ratio tussen waterschap en gemeenten. Tussen de 
gemeenten onderling worden de kosten verdeeld naar ratio van het 
inwoneraantal. 

5.1 Uitgaven 

In 2012 zijn de kosten vooral bepaald door de inhuur van externe ondersteuning 
voor onderzoek, procesbegeleiding of rapportages. Dit is gebeurd bij het opstellen 
van Waterwinst TAAK 2.0 en enkele werkplaatsen. In totaal is € 81.350 
uitgegeven. De meeste ‘winst’ in het opstartjaar zit in kwaliteitsverbeter-ing en 
kwetsbaarheid vermindering. Waarbij ook in dit geval de kosten voor de baten uit 
gaan. Een detailoverzicht van de uitgaven staan vermeld in de tabel. 

5.2 Opbrengsten door samenwerking 

Binnen de werkplaats Waterloket zijn kosten bespaard door het concept van 
werken in een werkplaats. De 15 individuele organisaties hebben geen kosten 
gemaakt voor externe inhuur en 3 van de organisaties hebben het werk 
uitgevoerd voor de 12 overigen. Dit heeft in totaal een besparing van € 260.000 
opgeleverd. 
 
Overzicht uitgaven TWN 2012 Uitgaven betaald

nr datum titel (incl. BTW) door

AWK10 30-05-'12 document Waterwinst/TAAK 2.0 21.400€     WRD
AWK11 01-09-'12 werkplaats Waterloket -€           WRD

AWK12 01-12-'12 werkplaats Stedelijke wateropgave 27.000€     WRD

AWK14 28-08-'12 werkplaats Gezamenlijk grondwatermeetnetbeheer 5.950€       WRD

AWK20 01-12-'12 werkplaats Prioriteren Winstkansen 27.000€     WRD

Totaal: 81.350€      
Voor de werkplaats Waterloket zijn geen extra uitgaven gedaan voor externe 

ondersteuning, omdat de externe adviseur is betaald uit het budget van de 

waterambassadeurs. De kosten voor de waterambassadeur worden buiten het 

TWN bekostigd. De kosten voor de uitgaven voor de werkplaatsen Stedelijke 

wateropgave en Prioriteit Winstkansen zijn op het moment van afrekenen nog 

niet daadwerkelijk uitgegeven. De kosten komen met 90% zekerheid op deze 

bedragen uit. Tevens is het vrijwel zeker dat de bedragen ook daadwerkelijk in 

2012 uitgegeven gaan worden. Eventuele geringe afwijkingen worden op basis 

van nacalculatie in 2013 definitief verrekend. 



Het Twents Waternet is het platform waar gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel samen werken aan water 
PAGINA 9/19 

5.3 Kostenverdeling 

Volgens afspraak worden de gemaakte kosten jaarlijks verdeeld onder de 
betrokken organisaties. Omdat in 2012 het waterschap alle kosten voorgeschoten 
heeft, was de verrekening relatief eenvoudig. Het waterschap heeft in december 
2012 alle gemeenten een overzicht van kostenverdeling gestuurd, zodat alle 
gemeenten hun eigen aandeel konden overmaken. Een overzicht van de 
kostenverdeling staat in bijlage 6. 

6 Monitoring en Communicatie 

6.1 Nationaal Bestuursakkoord Water 

6.1.1 Inleiding 

Om te kunnen toetsen of er voldoende voortgang in de samenwerking zit, wordt 
twee keer per jaar een landelijke monitoring uitgevoerd. 

6.1.2 Opgave 

In het bestuursakkoord water (BAW) is voor de afvalwaterketen een 
doelmatigheidswinst berekend van in totaal € 380 miljoen voor waterschappen en 
gemeenten. Hiervan komt € 210 miljoen voor rekening van de gemeenten en € 
170 miljoen voor rekening van de waterschappen. Door het Rijk is 2011 betiteld 
als verkenning naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen partijen 
verder te stimuleren. Tegelijkertijd wordt van Rijkswege “stok-achter-de-deur” 
wetgeving voorbereid, voor het geval de uitvoering van de afspraken in het 
bestuursakkoord onvoldoende resultaat en voortgang heeft. Deze wetgeving 
wordt 1 januari 2013 in procedure gebracht, tenzij de gewenste besparingen en 
voortgang tijdig worden bereikt.  

6.1.3 Monitoring regionale uitwerking BAW 

In het hele land vindt er tussen gemeenten, waterschappen en tussen partijen 
onderling, overleg plaats over samenwerking in de afvalwaterketen. In de meeste 
regio’s zijn (bestuurlijke) afspraken gemaakt over effectieve samenwerking. In 
Twente is dit gedaan door ondertekening van het document Waterwinst TAAK 2.0. 
In 2012 is gewerkt aan een methode om de samenwerkingsresultaten vast te 
leggen, zodat in de toekomst de monitoring beter uitgevoerd kan worden. 
Daarnaast is onder aanvoering van de gemeente Enschede twee keer meegewerkt 
aan de landelijke monitoring enquête. De enquête in het najaar van 2012 heeft 
geresulteerd in de overzichten van bijlage 1. In bijlage 1 is een overzicht 
toegevoegd van de wijze waarop nu in Nederland wordt samengewerkt op het 
gebied van de afvalwaterketen.   
 
Duidelijk is dat het uitwerkingsproces in Twente voortvarend is opgepakt en de 
noodzaak van samenwerking algemeen wordt gedragen. We liggen t.o.v. de rest 
van Nederland goed op koers. We scoren gemiddeld of bovengemiddeld op de 
meeste activiteiten. In algemene zin is geconstateerd dat we nog stappen kunnen 
zetten op het gebied van gezamenlijke beleidsvoorbereiding, investeringsbeslis-
singen en het uitvoeren van gezamenlijk operationeel beheer. 

6.2 Nulmeting monitoring TWN 

De behoefte bestaat om specifiek voor ons eigen beheersgebied een overzicht te 
verkrijgen van de kostenbesparing die binnen het Twents Waternet wordt 
gerealiseerd ten opzichte van de monitoring voor heel Nederland. 
Binnen de werkplaats Prioriteren Winstkansen is in 2012 gestart om de situatie in 
de afvalwaterketen (zowel financieel als praktijkinformatie) vast te leggen van 
2010 en de navolgende jaren. In 2013 zal de nulmeting opgeleverd worden. 

6.3 Communicatieplan 

Het opstellen van een communicatieplan was een van de activiteiten op het 
jaarprogramma 2012. Door gemaakte keuzes is deze activiteit doorgeschoven 
naar 2013. Wel is waar mogelijk intern en extern gecommuniceerd. 
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6.3.1 Interne communicatie 

In het eerste jaar van Waterwinst is extra aandacht geweest voor goede interne 
communicatie. Het is van groot belang dat de betrokken organisaties, het TWN en 
de werkplaatsen onderling goed op de hoogte zijn van de laatste stand van 
zaken. Inhoudelijk is men goed op de hoogte gehouden van vorderingen tijdens 
de vergaderingen van het TWN formeel. Tevens zijn vanuit de adviesgroep 
documenten voorbereid, waarmee de TWN-leden de eigen organisatie/ 
bestuurders heeft kunnen informeren. Hierdoor is binnen Twente met één geluid 
gecommuniceerd. 

6.3.2 Externe communicatie 

Een belangrijk doel voor het Twents Waternet is het zichtbaar maken van het 
werk dat in de afvalwaterketen wordt uitgevoerd. Helemaal als op basis van 
samenwerking kosten bespaard worden. Ook is het van belang om daarnaast de 
kwaliteitsverbeteringen en kwetsbaarheid vermindering inzichtelijk te maken voor 
de eigen organisaties en de burger. 
Voorbeelden hiervan zijn de artikelen die gepubliceerd zijn. Ook is op de 
landelijke website met informatie over Samenwerken aan water onze kennis 
gedeeld (www.samenwerkenaanwater.nl). 
• Vakblad Riolering – januari 2012: Interview met Marcel Roordink (Almelo) en 

Tom Voskamp (waterschap), “Waterschap en gemeente maken zich sterk 
voor maatwerk”. 

• Hengel’eau: de gemeente Hengelo en het waterschap hebben in 2012 vier 
keer een nieuwsbrief uitgegeven, waarin de waterprojecten gepresenteerd 
worden (www.hengeleau.nl). 

• Klimaatmitigatie- en adaptatie: de gemeente Hengelo en het waterschap 
hebben in 2012 gezamenlijk een project uitgevoerd waarbij de waterprojecten 
digitaal gepresenteerd zijn. De waterprojecten hebben allemaal een relatie 
met klimaatmitigatie en –adaptatie. 

     
Waterprojectenkaart Hengelo / Nieuwsbrief Hengel’eau 

6.3.3 Huisstijl 

Om direct vanaf het begin de samenwerking binnen het Twents Waternet goed in 
beeld te brengen is in 2012 een eigen huisstijl vastgesteld. Binnen de huisstijl is 
een logo ontwikkeld en standaard formats voor een presentatie, memo, rapport of 
verslag. Het gebruik van de huisstijl is vastgelegd in een handleiding. Doordat de 
ontwikkeling van de huisstijl binnen het netwerk van een waterschapsmedewer-
ker gemaakt kon worden, is hier een relatief laag bedrag mee gemoeid. Het 
waterschap heeft deze kosten voor haar rekening genomen. 

 
 Ontwikkelde logo Twents Waternet 
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Bijlage 1: Resultaten regionale monitor najaar 2012 

Met een            is Twente aangegeven. 
 
Voortgang regionaal uitwerkingsproces, september 2012 
regionale doelen voor 2020 uitgewerkt: maatregelen programma 2012-2020 uitgewerkt: 

  
Toelichting: groen voldoet, roze niet. 
 
Gezamenlijke beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering, september 2012 
uitwerking vindt plaats: uitwerking vastgesteld: 

  
Toelichting: hoe groener, des te beter er op dit onderdeel is gescoord. 
 
Gezamenlijke uitvoering operationele taken, september 2012 
in onderzoek en voorbereiding: gezamenlijke uitvoering vindt plaats: 

  
Toelichting: hoe groener, des te beter er op dit onderdeel is gescoord. 
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Bijlage 2: Referentiekader maatregelenprogramma 

 
 
 

Referentiekader maatregelenprogramma 

 

 

Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering 

 

• Gezamenlijke visievorming over de fysieke inrichting van de waterketen en mogelijkheden 
voor een meer duurzame inrichting. 

• Gezamenlijk planproces afvalwaterplan (in combinatie met per organisatie eigen 
beheerplan ) in nauwe relatie met planvorming op het gebied van wegbeheer, inrichting 
openbare ruimte en watersysteembeheer. 

• Gezamenlijke optimalisatiestudies afvalwaterketen met kostentoedeling van 
investeringsopgaven. 

• Stroomlijnen/uniformeren kostendekkingsplannen riolering om  vergelijkbaarheid te 
vergroten. 

• Het afwegen van beheerinspanningen en investeringen in relatie tot de functie van de 
beschikbare voorzieningen en risico’s bij disfunctioneren. Bijvoorbeeld: optimaliseren 
vervangingsstrategie voorzieningen riolering, zuivering en/of drinkwaterleidingen op basis 
van grondig inzicht in feitelijke toestand en functioneren en afgewogen tegen risico’s. 

• Overwegen benutten alternatieven voor vervanging (renovatietechnieken). 
• Heroverwegen verbeterinvesteringen waterberging, bergbezinkbassins, afkoppelen e.d. 
• Heroverwegen beleid lozingen buitengebied en vervangingsstrategie voorzieningen 
 
Onderzoek 

 

• Gezamenlijk planproces afvalwaterketen 
• Implementeren van een meet- en monitorstrategie in de afvalwaterketen 
• Beschikbaar maken/hebben van gekalibreerde en actuele rekenmodellen 
• Gezamenlijk onderzoek om onzekerheden te reduceren, bijvoorbeeld onderzoek naar 

effecten van lozingen op lokaal/regionaal water. 
• Onderzoek naar innovatieve technieken om de waterketen te verduurzamen. 
 
Uitvoering operationele taken 

 

• Plannen van aanpak voor het bundelen van kennis en capaciteit op operationele taken 
zoals gegevensbeheer (meten, databeheer en analyse), gemalen beheer en 
procesautomatisering. 

• Benutten kennis en expertise bedrijfsleven 
• Verkennen opschalen deelprocessen zoals inkoop energie, laboratorium en slibverwerking 
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Twente heeft een eigen visie en eigen 

regionale werkwijzen. Tegelijkertijd kijken 

we om ons heen en proberen we te leren 

van de initiatieven in andere regio’s. Er is 

veel bereikt, maar het kan nog beter. 

Onze visie is dat we nog beter en 

efficiënter onze diensten aan burgers en 

bedrijven kunnen leveren. Door nog 

intensiever samen te werken, sneller te 

innoveren en door te leren van anderen 

besparen we geld en verbeteren we de 

dienstverlening. Met onze soepele 

samenwerking willen we een voorbeeld 

zijn voor andere Nederlandse regio’s. 

Bijlage 3: Samenvatting Waterwinst TAAK 2.0 

Waterwinst TAAK 2.0 

Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK) werken wij, de Twentse gemeenten en 

waterschap Regge en Dinkel, nog intensiever samen. Daarmee wordt meer 

"waterwinst" gerealiseerd voor de inwoners en bedrijven in Twente. 

Aanleiding 

In 2009 hebben we een kansenboek opgesteld en een afvalwaterakkoord 

gesloten: het Twents Afvalwaterakkoord (TAAK). De toen nog theoretische 

kansen uit het kansenboek zijn inmiddels voor 

een deel omgezet in concrete activiteiten. 

Maar we kunnen meer doen. In het 

Bestuursakkoord Water uit 2011 is 

afgesproken dat waterschappen en gemeenten 

vanaf 2020 € 380 miljoen per jaar besparen. 

Zodoende kan een groot deel van de 

verwachte lastenstijging worden voorkomen. 

De 14 Twentse gemeenten en waterschap 

Regge en Dinkel zijn er van overtuigd dat een 

aanzienlijk deel van de besparingen door 

samenwerken wordt bereikt. Daarom kiezen 

wij ervoor om de samenwerking verder te 

intensiveren en meer te bereiken. In het 

rapport "Waterwinst, TAAK 2.0" is beschreven 

hoe we dat doen. En we sluiten opnieuw een 

akkoord, waarmee alle Twentse gemeenten en het waterschap zich conformeren 

aan dit plan voor een nog succesvollere samenwerking. Dit akkoord noemen we 

Waterwinst, TAAK 2.0. 

Doelen 

Gemeenten en waterschap zijn er van overtuigd dat verdere samenwerking nodig 

is. Naast het bereiken van kostenbesparingen, gaat elke gemeente en het 

waterschap ook afzonderlijk de doelmatigheid en efficiëntie verbeteren. 

De doelen van samenwerking zijn de 3 K's: 

Kosten besparen, Kwaliteit verbeteren en 

Kwetsbaarheid verminderen. 

• Kosten besparen 

De kosten van de afvalwaterketen stijgen 

het komende decennium, maar we willen 

de stijging zo klein mogelijk houden 

("minder meer"). De doelstelling is een 

kostenbesparing tenminste naar rato van 

de landelijke doelstelling volgens het 

Bestuursakkoord Water. Dit moet in 2020 

zijn bereikt. 

• Kwaliteit verbeteren 

De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer moet behouden blijven en waar 

mogelijk worden verbeterd. Doelstelling is dat inwoners en bedrijven het 
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3 K's met 4 O's 

Inhoud 

voor 

vorm 

Communicatie 

We zullen communiceren over onze 

activiteiten. Dat doen we met burgers en 

bedrijven, want we werken voor hen. Maar 

we communiceren ook met de andere drie 

O's: ondernemers, onderwijs- en  

onderzoeksinstellingen en met collega's, 

bestuurders, managers en landelijke 

beleidsmakers. Aan deze laatste groep 

willen we uitdragen wat onze bijdrage is 

aan het behalen van de landelijke 

doelstellingen. 

beheer ervaren als een waardevolle dienst en dat het beheer bijdraagt aan een 

goede werk- en leefomgeving. 

• Kwetsbaarheid verminderen 

De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar worden, zodat bijvoorbeeld de 

gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen. Samenwerking moet er 

ook voor zorgen dat de organisaties minder kwetsbaar worden. 

Strategie 

Slimme keuzes maken en resultaatgericht werken, daarmee gaan 

we de doelen bereiken. Dat doen we al, maar dit kan nog beter 

als we naast inzetten op kosten besparen, kwaliteit verbeteren en 

kwetsbaarheid verminderen, meer innoveren en zorgen voor samenwerking 

tussen overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen (4 O’s). 

Ofwel: Om zo snel mogelijk resultaten te bereiken gaan we “doen” en 

“vernieuwen”. Dit betekent ook dat we niet eerst denken over nieuwe 

organisatiestructuren, maar gebruik maken van het bestaande Twents Waternet. 

Tevens behouden we de lokale horizontale samenwerking. Dit zijn de 

samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, gericht op 

doelmatigheid, die breder zijn dan de afvalwaterketen. We 

versterken de verticale synergie (bijvoorbeeld riolering-

zuivering) en proberen zoveel mogelijk rendement te halen uit 

afstemming tussen de organisaties, belangengroepen en 

vakgebieden. Dit laatste noemen we diagonale synergie. 

Uiteindelijk bereiken we voor burgers en bedrijven meer met 

hetzelfde geld of hetzelfde met minder geld.  

Om snel resultaten te boeken beginnen we met 

de meest kansrijke ideeën. Nog in 2012 bepalen 

we welke winstkansen de hoogste prioriteit 

hebben. Daarbij telt niet alleen de omvang van de 

mogelijke winst, maar ook aspecten zoals 

haalbaarheid, snelheid en benodigde 

investeringen. 

Monitoring 

“Waterwinst, TAAK 2.0” blijft niet steken in mooie 

woorden. Om dat zeker te stellen houden we de 

voortgang goed in de gaten. Het zal lastig zijn om alle resultaten meetbaar en 

aantoonbaar te maken. Toch proberen we dat. In het rapport "Waterwinst, TAAK 

2.0" is aangegeven hoe we dat doen.  

Actie! 

Genoeg gepraat en geschreven, het is tijd om te versnellen. In "Waterwinst, TAAK 

2.0" staat al het jaarprogramma voor 2012. We weten wat ons te doen staat. In 

"Waterwinst, TAAK 2.0" hebben we ook vastgelegd hoe we samenwerken, wat de 

algemene kosten van de samenwerking zijn en hoe we deze kosten verdelen. 

Daarbij hebben we erop gelet dat deze kosten evenredig over de burgers worden 

verdeeld, ongeacht waar in Twente iemand woont. Met de handtekeningen onder 

dit akkoord staat er niets meer in de weg om verder te gaan met het creëren van 

meer “waterwinst”. 
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Bijlage 4: Bezetting Twents Waternet 

Twents Waternet - Formeel  

Gemeente Contactpersoon Rol  
Almelo hr. M. Roordink  
Borne hr. S. van Wanrooy  
Dinkelland hr. J. Smelt  
Enschede hr. R. Meijer Voorzitter 
Haaksbergen hr. K. Frühling  
Hellendoorn hr. H.J. Bergboer  
Hengelo hr. R. Heukels  
Hof van Twente hr. E. Kok  
Losser hr. R.C.M. Middelhuis  
Oldenzaal hr. A. Koers  
Rijssen-Holten hr. G. ten Bolscher  
Tubbergen hr. B. Horsselenberg  
Twenterand hr. B. de Vries  
Wierden hr. M. Brinks  
Regge en Dinkel hr. J.G. Jogems  
Regge en Dinkel hr. G.H. Bruins  
Regge en Dinkel hr. J. Buitenweg Secretaris 
 
De taken van het formele TWN zijn:  
• Bewaken doelen: kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid 

verminderen; 
• Plannen ter goedkeuring voorleggen aan het bestuurlijk platform; 
• Aansturen van de werkplaatsen en de adviesgroep; 
• Rapporteren aan het bestuurlijk platform over voortgang en resultaten; 
• Bestuurlijk afstemmen met de eigen organisatie (door de individuele leden 

van het ambtelijk platform); 
• Communiceren en uitdragen van de visie, voortgang en resultaten van het 

Twents Waternet in de eigen organisatie en partijen binnen hun 
beheergebied. 

 
Het doel van TWN-bijeenkomsten is: 
• Invulling geven aan bovenstaande taken; 
• Uitwisseling van kennis, ervaring en netwerken; 
• Het presenteren, bediscussiëren en beoordelen van de resultaten van de 

werkplaatsen; 
• Bespreken van knelpunten en genereren van oplossingen; 
• Opdrachtformulering voor werkplaatsen; 
• Landelijke ontwikkelingen bespreken. 
 
Twents Waternet - Adviesgroep   

Gemeente Contactpersoon Rol  
Almelo hr. M. Roordink  
Enschede hr. R. Meijer  
Hellendoorn hr. H.J. Bergboer  
Hengelo hr. R. Heukels  
Rijssen-Holten hr. G. ten Bolscher  
Regge en Dinkel hr. J.G. Jogems Voorzitter 
Regge en Dinkel hr. J. Buitenweg Secretaris 
 
De taken van de adviesgroep TWN zijn: 
• Voorbereiden van de bijeenkomsten van het Twents Waternet, zowel 

bestuurlijk als ambtelijk, door het opstellen van onder andere het 

agendavoorstel, te bespreken adviezen, voorstellen en keuzes, waaronder de 

budgetverdeling voor de werkplaatsen. 

• Voortgangsbewaking en monitoring; 

• Toezien op de kwaliteit van de producten, de kansrijkheid van initiatieven, de 

afstemming tussen werkplaatsen en de communicatie met de doelgroepen. 
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• Opstellen van de monitoring-/evaluatierapporten (jaarrapportage) en de 

jaarprogramma's, die door het ambtelijk platform ter goedkeuring worden 

ingediend bij het bestuurlijk platform; 

• De "bedrijfsvoering" en secretariaat functie van het Twents Waternet. 
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Bijlage 5: Werkplaatsen 2012 

Gemalenbeheer 
Vanuit een brede opstart is de werkplaats in kleiner comité bezig om een pilot op 
te zeggen voor de overname van (grote) gemeentelijke gemalen door het 
waterschap. De pilot wordt door de gemeenten Borne, Hof van Twente en 
Wierden met het waterschap uitgevoerd. Daarnaast is voor kennisdeling en 
mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden in november 2012 een bijeenkomst 
georganiseerd voor gemalenbeheerders en monteurs. Volgens de afspraken in 
Waterwinst is de pilot een specifiek uitvoeringsproject tussen enkele partners. De 
werkplaats is daarom afgerond en het TWN zal geïnformeerd worden over de 
pilots, waarna er eventuele vervolgprojecten gestart kunnen worden. De 
werkplaats heeft geen kosten voor TWN met zich meegebracht. 
 

Water en Energie 
Binnen de werkplaats wordt onderzoek gedaan naar de innovatieve 
ontwikkelingen die op dit moment actueel zijn voor de winning van energie uit 
water. Waarbij met name wordt gekeken naar riothermie (warmtewinning uit 
(riool)water). De gemeenten in de werkplaats zijn samen met het waterschap 
bezig met het ontwikkelen van pilotprojecten. De informatie uit de pilotprojecten 
moest leiden tot een digitale toolkit, waarmee de overige gemeenten veel 
eenvoudiger de potentie van dit soort projecten zelf kan beoordelen. Er vanuit 
gaande dat elke gemeente op een gegeven moment kansenkaarten voor 
riothermie zal willen laten maken, zit hier een behoorlijk besparingspotentieel. Op 
basis van een landelijke onderzoek (Stowa) wordt beoordeeld welke extra inzet 
de werkplaats gaat doen en wat dit mogelijk oplevert. Het is ook nog mogelijk dat 
de onderzoeken te locatiespecifiek zijn, waardoor geen uniforme toolkit te maken 
is. 
 

Monitoring neerslaggegevens 
Binnen de werkplaats wordt gezocht naar een verklaring voor wateroverlast, 
zodat bijvoorbeeld het besturen van een berging vooraf kan gebeuren, ondermeer 
door meer gebruik te maken van neerslag- en radargegevens. Het waterschap 
heeft al veel actuele data intern beschikbaar en het onderzoek richt zich er ook op 
hoe deze informatie voor de gemeenten beschikbaar kan zijn. Op die manier 
worden veel kosten bespaard die anders alle overheden apart hadden moeten 
betalen. 
 

Inspectiegegevens, databeheer, beoordeling en aanpak 
Binnen deze werkplaats wordt gekeken naar rioolreiniging en het gehele beheer 
en onderhoud dat daar bij komt kijken. Vanuit een vooronderzoek van de 
werkplaats zijn 3 samenwerkingsvoorstellen geïnitieerd en goedgekeurd door het 
TWN. 
• Operationeel beheerplan. 

De gemeente Hellendoorn kent een aanpak die structureel wordt vastgelegd 
in een Operationeel beheerplan voor rioolreiniging. Door de werkplaats is een 
kennisbijeenkomst georganiseerd waarin de gemeente Hellendoorn hun 
werkwijze toelicht. 

• Moederbestek rioolreiniging. 
Omdat alle gemeenten soortgelijke bestekken moet opstellen bestaat de wens 
om een gezamenlijk ‘moederbestek’ op te stellen. Wat moet leiden tot het 
eenvoudiger en sneller opstellen van toekomstige bestekken. De WT4-
gemeenten (Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) waren 
separaat met een dergelijke opdracht bezig. Zij vormen nu de pilot voor TWN. 

• Verwerken en beoordelen data. 
Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten in capaciteit voor het goed 
verwerken en beoordelen van data die vrijkomt uit rioolinspecties. Onderzocht 
wordt of gegevens meer centraal opgeslagen kunnen worden, zodat het 
eenvoudiger wordt om centraal kennis in te zetten voor de beoordeling van de 
gegevens. Naast mogelijke kostenbesparing is kwaliteitsverbetering een grote 
drijfveer achter deze deelopdracht. 
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Decentrale afvalwatersystemen 
Het onderwerp staat reeds op landelijke (onderzoek)agenda’s. De werkplaats is 
dan ook niet bezig om zelf te onderzoeken, maar is aangehaakt bij landelijke 
platforms, waarbij praktijkcases vanuit Twente zijn ingebracht. De werkplaats 
heeft daarom geen kosten gemaakt en zal waarschijnlijk ook geen kosten gaan 
vragen van TWN. De opgedane kennis wordt verder gedeeld bij de TWN-
bijeenkomsten. 
 

Stedelijke wateropgave 
De werkplaats heeft een voorstel ingediend voor de start van pilotcasus in de 
gemeente Tubbergen, met als doel een uitwerking van de interactie tussen 
riolering en het watersysteem. Verder streeft de werkplaats naar een soort 
groeidocument, met als resultaat een overzicht van ideeën die waterschap en 
gemeenten vervolgens verder gaan uitwerken. 
Binnen deze werkplaats zitten vrijwel alle gemeenten en het waterschap aan 
tafel, omdat het onderwerp door de partijen als belangrijk wordt ervaren. In 2012 
is een start gemaakt met de pilotcasus en zal in 2013 verder uitgewerkt worden. 
Binnen de werkplaats wordt geïnvesteerd in externe ondersteuning, welke zich 
moet terugverdienen als men met de uitwerking van de pilotcasus aan de slag 
kan. 
 

Gezamenlijk grondwatermeetnetbeheer 
In deze werkplaats is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid 
om tot een gemeenschappelijk databeheer van het grondwatermeetnet van het 
waterschap en de gemeentelijke grondwatermeetnetten te komen. Daarnaast is 
gekeken naar het gemeenschappelijk beschikbaar stellen van meetgegevens. 
 
De werkplaats heeft met externe ondersteuning een eindoordeel opgesteld naar 
aanleiding van een verspreide enquête onder de gemeenten en het waterschap. 
Een zestal gemeenten hebben positief gereageerd voor een vervolg. Zij starten 
een nieuwe werkgroep die in 2013 het eindresultaat op gaat leveren. 
 

Waterloket 
Het hebben van een functioneel digitaal Waterloket is per 1-1-2013 wettelijk 
verplicht voor overheden. Binnen deze werkplaats is door de gemeenten 
Enschede en Hellendoorn samen met het waterschap een uniforme invulling 
gegeven aan deze verplichting die vervolgens door alle gemeenten/waterschap 
meteen geïmplementeerd kan worden. De opgeleverde producten zijn; 
• Procesbeschrijving frontoffice-backoffice 
• Producten- en dienstencatalogus 
• Implementatieplan 
Met het opleveren van deze deelresultaten is de werkplaats in 2012 afgerond. 
Tevens zijn afspraken gemaakt voor het borgen van het actueel houden van de 
webteksten. 
 

Modulair waterakkoord 
Deze werkplaats is anders ingericht dan normaal, omdat er reeds een traject 
tussen de gemeente Enschede en het waterschap liep. Doel is het opstellen van 
een afsprakenmap voor het afstemmen van beleid en maatregelen. Bedoeling is 
dat dit verder gaat dan alleen het gemeentelijk rioleringsplan. De adviesgroep 
TWN zal de concepten mede bekijken en de rol als werkgroep voor dit onderwerp 
op zich nemen. De pilot van Enschede gaat als input gebruikt worden voor 
toekomstige trajecten met andere gemeenten. 
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Bijlage 6: Kostenverdeling TWN 2012 

bron: Waterwinst TAAK 2.0

Organisaties Inwoners Aandeel Kosten

Gemeenten 623.000 65,0% 52.878€         
Waterschap 623.000 35,0% 28.473€         

Organisaties Inwoners Aandeel Kosten

Gemeente Almelo 72.500 7,6% 6.153€           

Gemeente Borne 21.500 2,2% 1.825€           

Gemeente Dinkelland 26.000 2,7% 2.207€           

Gemeente Enschede 157.000 16,4% 13.325€         

Gemeente Haaksbergen 24.500 2,6% 2.079€           

Gemeente Hellendoorn 36.000 3,8% 3.056€           

Gemeente Hengelo 80.500 8,4% 6.832€           

Gemeente Hof van Twente 35.500 3,7% 3.013€           

Gemeente Losser 22.500 2,3% 1.910€           

Gemeente Oldenzaal 32.000 3,3% 2.716€           

Gemeente Rijssen-Holten 37.000 3,9% 3.140€           

Gemeente Tubbergen 21.000 2,2% 1.782€           

Gemeente Twenterand 33.500 3,5% 2.843€           

Gemeente Wierden 23.500 2,5% 1.995€           

Totaal gemeenten 623.000 65,0% 52.876€         

Waterschap 623.000 35,0% 28.474€         
 

 


