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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding, doel- en vraagstelling 
In het onderzoeksprogramma 2018 van de Rekenkamercommissie is een onderzoek naar het 

onderwerp “samenwerken” opgenomen.  Het waterschap werkt voor het behalen van haar 

doelstellingen samen met diverse partijen. Naast verbonden partijen, waarvan de governance en 

rapportage aan het Algemeen Bestuur conform de Nota verbonden partijen uit 2011 en de 

besluitvorming daaromtrent worden uitgevoerd, zijn er talrijke samenwerkingsverbanden waarvan 

de governance niet expliciet is geregeld. Voorbeelden hiervan zijn AgriFood Capital, Innovatiehuis de 

Peel en werkeenheden As50+, Land van Cuijk, Meierij en Peelgemeenten.  

 

 

 

Gekozen is voor een quickscan en niet om diepgaand samenwerkingen en de governance daarvan te 

onderzoeken, omdat er zowel bestuurlijk als ambtelijk al veel aandacht voor het onderwerp is. Mede 

gezien deze ontwikkelingen acht de Rekenkamercommissie het daarom niet zinvol om diepgaand 

samenwerkingen en de governance daarvan in deze fase te onderzoeken, maar zich te beperken tot 

een quickscan, gericht op niet-verbonden partijen1. 

 

 

 

 

Onder samenwerken wordt hierbij verstaan: het bundelen van krachten om gezamenlijke (en eigen) 

opgaven te realiseren. 

1.2 Aanpak 
Het onderzoek bestaat uit dossierstudie en interviews. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen: 

• eerste verkenning van het onderwerp; 

• interviews met ‘hoofd Beleid en Advies’, ‘beleidsadviseur Advies Zuiveren’ en ‘beleidsadviseur 

van de afdeling Beleid en Advies t.b.v. algemeen beeld samenwerken; 

• korte dossierstudie van het onderwerp; 

• opstellen van een overzicht met samenwerkingsverbanden van het Waterschap en een aantal 

gegevens m.b.t. deze samenwerkingsverbanden; 

• selecte steekproef van 10 samenwerkingsverbanden waarop nader wordt ingezoomd; 

                                                           
1 De Rekenkamercommissie richt zich in eerste instantie op het onderzoek naar de sturing van niet-verbonden 
partijen. Voor (de governance van) verbonden partijen bij Aa en Maas is eind 2011 de Nota verbonden partijen 
vastgesteld. Conform deze nota wordt – voor zover bekend naar tevredenheid van het Algemeen Bestuur – 
gewerkt. 

Doelstelling: Gezien het toenemend belang van samenwerken  en het groeiend aantal 

samenwerkingsverbanden waar het waterschap in participeert, wil de Rekenkamercommissie 

graag in beeld brengen aan welke samenwerkingsverbanden en –vormen het waterschap 

deelneemt, met welk doel en hoe de governance daarvan is georganiseerd. 

Vraagstelling: Geef overzicht van/inzicht in: 

• betekenisvolle samenwerkingsvormen die van belang zijn voor de realisatie van de doelen 

van het waterschap; 

• het doel van het waterschap hierbij;  

• de wijze waarop hierop wordt gestuurd (hierbij inzoomend op sturing van niet verbonden 

partijen). 
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• format opstellen met vragen die voor deze samenwerkingsverbanden beantwoord worden; 

• vullen van deze format en ter controle voorleggen aan intern ambtelijk contactpersoon van dit 

samenwerkingsverband. 

NB: Gezien het karakter van het onderzoek (quickscan) zijn de bevindingen en suggesties niet meer 
voor wederhoor aangeboden aan de organisatie, noch zijn deze voor een zienswijze aangeboden aan 
het DB. Hoewel naar de mening van de Rekenkamercommissie de juistheid en volledigheid van de 
quickscan zoveel mogelijk is geborgd door het betrekken van proces- en inhoudelijk deskundige 
medewerkers, zijn de bevindingen niet geverifieerd en is het mogelijk dat gedane suggesties reeds 
door de organisatie worden opgepakt. De gegevens zijn gebaseerd op de situatie ultimo 2018. 
De rekenkamercommissie heeft bij de totstandkoming van deze quickscan alle medewerking gehad 
van de organisatie. In de rapportage is alleen openbare informatie weergegeven. Daar waar relevant 
zijn de bevindingen, conclusies en suggesties mede gebaseerd op niet openbare informatie. 
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2 Samenvatting 
 
Het waterschap heeft gezien haar opgaven op het gebied van o.a. klimaat(robuust) en ruimtelijke 

ordening andere partijen nodig voor haar doelrealisatie. Zo heeft het waterschap bijvoorbeeld haar 

partners nodig om in samenspraak te kijken wat het waterschap kan doen gericht op een klimaat 

robuust watersysteem2 en wat andere partijen daarin kunnen betekenen. Bijvoorbeeld om de visie 

concreet te laten landen in de omgevingsvisies van gemeenten.  

Daarnaast heeft het waterschap de ambitie om haar positie als kennisorganisatie uit te dragen (en zo 

nodig te versterken) en als natuurlijke partner gezien te worden op het gebied van water. Aangezien 

het waterschap met regelmaat gevraagd wordt aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden, lijkt het 

waterschap deze positie al (groten)deels verworven te hebben. 

Ook wordt samengewerkt om processen te optimaliseren, bijvoorbeeld door samen te werken in de 

afvalwaterketen, de inzet op de energietransitie en circulaire economie. Daarnaast biedt 

samenwerking mogelijkheden voor het beïnvloeden van de mindset van andere partijen, 

bijvoorbeeld door het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater en het verminderen van 

medicijnresten. 

De laatste jaren is het aantal samenwerkingsverbanden gestegen. Dit sluit aan op wat Aa en Maas 

aangeeft in het bestuursakkoord, het waterbeheerplan en het 

meerjarenorganisatieontwikkelingsprogramma MOOI. Het gaat hierbij veelal niet om nieuwe 

verbonden partijen (die voldoen aan de normen uit de Nota verbonden partijen), maar om lichtere 

samenwerkingsvormen (vormen waarbij geen nieuw orgaan wordt opgericht en het 

samenwerkingsverband geen beslissingsbevoegdheid heeft) via convenanten, 

intentieovereenkomsten, bestuursafspraken en netwerksamenwerking. Ook zijn 

samenwerkingsvormen ontstaan met private en onderwijspartners, de zogenaamde Triple helix. 

Voor deze lichtere vormen van samenwerking wordt veelal gekozen vanwege flexibiliteit, efficiency 

en het behoud van zeggenschap. Aan de lichte vorm van samenwerken zijn doorgaans geen al te 

zware financiële of bestuurlijke consequenties verbonden, waardoor extra bureaucratie wordt 

vermeden en een nieuwe bestuurslaag wordt voorkomen. 

Meestal wordt bewust gekozen voor de meest lichte vorm van samenwerken. Zo nu en dan groeien 

lichte samenwerkingen uit tot zwaardere vormen van samenwerking. Dit kan een bewuste keuze zijn, 

bijvoorbeeld om eerst onzekerheden te verkennen en het onderling vertrouwen te laten groeien. 

Soms gebeurt dit minder bewust en groeit een licht samenwerkingsverband uit, zonder dat de 

samenwerkingsvorm en de governance hier (evenredig) in mee ‘groeien’. 

Het waterschap staat niet los van de omgeving, maar spiegelt zich aan het ambitieniveau van de 

regio. Als de regio grote ambities heeft op verschillende gebieden, ontstaat een maatschappelijk 

appèl op het waterschap. Zo wordt het waterschap ook gevraagd om aan te sluiten bij reeds 

bestaande samenwerkingen of reeds vergevorderde initiatieven. In het geval het Waterschap niet in 

                                                           
2 Met de inzichten van het koersdocument ‘Weer een uitdaging’ (met de focus op wateroverlast) en de 
evaluatie van de droogte in 2018 (wat duidelijk maakt dat ook  watertekort de komende jaren veel aandacht 
vraagt). 
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de lead is, heeft het vaak ook geen doorslaggevende stem in de samenwerkingsvorm. Het klassieke 

plansysteem is ingeruild voor een carrousel van convenanten en afspraken die niet altijd regionaal 

congruent zijn. 

Uit deze quickscan blijkt dat het Dagelijks Bestuur (DB) over het algemeen goed in beeld heeft aan 

welke samenwerkingen het waterschap deelneemt, dat hiervoor bewust een keuze gemaakt wordt in 

lijn met de doelstellingen en ambities van het waterschap en dat er bewust gekozen wordt voor een 

– op het moment van aangaan / toetreden – passende samenwerkingsvorm en governance. Dit beeld 

is voor het Algemeen Bestuur (AB) minder helder. Wel wordt het Algemeen Bestuur goed 

geïnformeerd over verbonden partijen conform de Nota verbonden partijen. De Nota verbonden 

partijen biedt echter ook ruimte voor een ruimere interpretatie van de definitie van een verbonden 

partij dan de huidige “krappe” definitie die het waterschap in de praktijk hanteert. De wijze waarop 

het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur betrekt bij deze lichtere vormen van samenwerking is 

niet expliciet vastgelegd en wisselt dan ook per samenwerking. 

Niet voor ieder samenwerkingsverband is op voorhand duidelijk wat de concrete doelstellingen zijn, 

noch wat de concrete bijdrage aan de doelstellingen van het waterschap is. Dit is overigens ook niet 

altijd doenlijk / realistisch. Gezien wetgeving (Omgevingswet, decentralisatie landelijke regelgeving 

naar regio, etc.) en ruimtelijke ordening heeft het waterschap nu eenmaal andere partijen nodig om 

haar doelstellingen (klimaatopgave e.d.) te kunnen realiseren. Alles aan de voorkant 100% afregelen 

gaat ten koste van de flexibiliteit en innovatiekracht en zou daarmee ook vertragend en averechts 

kunnen werken.  
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3 Waarom deelname in samenwerkingsverbanden? 

3.1 Visie Aa en Maas op samenwerken 
Aa en Maas werkt veel samen met derden, op verschillende (schaal)niveaus. Dit sluit aan op wat Aa 

en Maas aangeeft in haar meerjarenontwikkelingsprogramma MOOI: 

• “We behartigen onze belangen op alle schaalniveaus (door onze belangen en die van de regio 

goed en tijdig te behartigen op alle niveaus (regionaal, provinciaal en landelijk) bereiken we 

meer).” 

• “We werken samen met onze partners aan gebiedsopgaven (Aa en Maas wil een sterke regionale 

speler zijn omdat we merken dat we zo onze waterdoelen het beste kunnen realiseren). In het 

nieuwe WBP zetten we dan ook vol in op gebiedsgerichte samenwerking. Zo kunnen we onze 

uitvoeringkracht bundelen, meer doen met hetzelfde geld en bijdragen aan een kwalitatief goede 

leefomgeving voor onze klanten. Hier wordt de aanpak ‘gebiedsgericht werken’ ontwikkeld.” 

Ook het waterbeheerplan en bestuursakkoord geven aan dat optimale samenwerking met partners 

essentieel is om onze ambities waar te maken. In het bestuursakkoord “Samen werken aan water, 

voor nu en later” staat: 

• wij zoeken bij elke problematiek de meest optimale samenwerkingsschaal (multischalig denken 

en handelen); 

• we combineren onze opgaven zoveel mogelijk met de opgaven van onze partners (werk met 

werk maken); 

• wij geven hoge prioriteit aan projecten die ook bijdragen aan doelen van andere partijen. 

3.2 Redenen voor samenwerken 
Redenen voor samenwerken zijn onder andere: 

• uitvoering geven aan landelijke afspraken/wettelijke taakstelling; 

• projectkansen; 

• efficiency bij uitvoeren van taken (kosten en kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit waarborgen); 

• veilig stellen van waterbelangen; 

• platform om actief ontwikkelingen van andere grotere maatschappelijke opgaven (energie, 

landbouw) actief te volgen en daarop in te spelen als zich relevante kansen voordoen; 

• helpen voldoen aan wettelijke taakstelling (bijv. Schoonmaakcoöperatie); 

• samenwerkingsverbanden en bestuursovereenkomsten betreffen soms ook een 

opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. 
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4 Hoe samenwerken? 
 
Samenwerking kan op diverse manieren worden vormgegeven. Hierbij kan al dan niet sprake zijn van 

een verbonden partij.  

4.1 Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het 

waterschap een bestuurlijk en financieel belang heeft.  

Volgens de Nota verbonden partijen is er sprake van een verbonden partij als aan alle 3 de volgende 

criteria wordt voldaan: 

1. Zelfstandige rechtspersoon 

Er dient sprake te zijn van een juridisch zelfstandige entiteit, d.w.z. een rechtspersoon die 

zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen (o.a. inschrijving KvK).  

- Privaatrechtelijke rechtspersonen: stichting, vereniging, NV, BV, VOF, CV, maatschap, 

onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie; 

- Publiekrechtelijke rechtspersonen: openbaar lichaam op basis van Gemeenschappelijke 

Regeling (GR), zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), bedrijfsvoeringsorganisatie, rechtspersoon 

met wettelijke taak (RWT). 

2. Bestuurlijk belang 

Er dient sprake te zijn van een (in)direct bestuurlijk belang. Hiervan is sprake als het waterschap 

zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van 

stemrecht.    

3. Financieel belang 

Er dient sprake te zijn van een financieel belang. Hiervan is sprake als er aan de verbonden partij 

een bedrag ter beschikking wordt gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet 

gaat of als sprake is van een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden 

partij haar verplichtingen niet nakomt.  Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de 

begroting en de jaarverslaggeving van het waterschap. 

Bij het waterschap zijn dit3:  

• BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) (GR)  

• Aquon (GR)  

• SNB (Slibverbranding Noord-Brabant) (GR)  

• HWH (Het Waterschapshuis) (GR)  

• BHIC (Brabants Historisch Informatiecentrum) (GR)  

• Afvalwater Vught (GR)  

• Muskusratbestrijding Noord-Brabant (GR)  

• NBWB (Noord-Brabantse waterschapsbond) (vereniging)  

• NWB (Nederlandse Waterschapsbank) (NV)  

• STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer) (stichting)  

• Unie van Waterschappen (Vereniging)  

• Aquaminerals (BV)  

                                                           
3 Bron: Bijlage “Verbonden partijen waterschap Aa en Maas (versie 30 oktober 2018)” behorend bij AB voorstel 
44725 (agendapunt 5.3 “Kaderbrieven verbonden partijen 2020” AB 14 december 2018). 
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Beleidsnota verbonden partijen/Good Governance 

De Beleidsnota verbonden partijen/Good Governance welke in 2011 door het AB is vastgesteld 
beoogt meer transparantie en concrete kaders te scheppen met betrekking tot zowel bestaande als 
nieuwe verbonden partijen. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan belangrijke governance 
aspecten, kaderstellende afspraken daaromtrent en de daarbij behorende rolverdeling.  
 

Naast bovengenoemde criteria geeft de beleidsnota verbonden partijen het volgende aan: 

“De aan het begrip “verbonden partij” gestelde eis van - direct - bestuurlijk en financieel belang 

betekent dat een aantal - qua aansturing en financiële risico’s vergelijkbare - partijen formeel 

gezien geen verbonden partij zijn. In deze beleidsnota wordt de keuze gemaakt om het begrip 

“verbonden partij”– in de begrotingsparagraaf / beleidsnota – incidenteel breder mee te 

nemen en dus ook in geval het waterschap een belangrijk indirect bestuurlijk belang heeft. Het 

gaat daarbij dan om een verbonden partij die (publieke) dienstverlening verzorgt die beslissend 

is voor het realiseren van een bestuurlijk doel.” 

4.2 Overige samenwerkingsverbanden 
In steeds meer gevallen is er sprake van bestuurlijk relevante samenwerkingsovereenkomsten 

waarbij (formeel) geen sprake is van een verbonden partij. Voorbeelden zijn bestuursovereenkomst, 

samenwerkingsovereenkomst, bestuursconvenant, meervoudige centrumregeling, 

Gemeenschappelijke Regeling met gemeenschappelijk orgaan, Publiek-Private Samenwerking (PPS). 

Naast bovengenoemde geformaliseerde samenwerkingsverbanden vindt er samenwerking plaats 

door middel van niet middels een overeenkomst geformaliseerd overleg.  
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5 Samenwerkingspartners van het waterschap 

5.1 Overzicht samenwerkingspartners 
Binnen de organisatie was reeds een overzicht aanwezig met het speelveld van 

samenwerkingspartners. Hoewel dit overzicht (weergegeven in bijlage 1) niet volledig is geeft dit wel 

een beeld van de reikwijdte en omvang van de partijen waarmee het waterschap samenwerkt. 

Als eerste stap van de quickscan heeft een nadere inventarisatie plaatsgevonden.  

Er is dossieronderzoek uitgevoerd in het document management systeem van het waterschap, 

openbare bestuursstukken (DT, DB, commissie en AB) en op openbare afdelingsschijven. Hierbij zijn 

zoektermen gehanteerd zoals “Bestuursakkoord”, “akkoord”, “overeenkomst”, “convenant”, 

“intentie”, “helix”, “samenwerk”, “verbonden”, “blue deal” en “green deal”. 

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van meer dan 60 samenwerkingsverbanden (inclusief 

verbonden partijen). Hoewel ook dit overzicht niet 100% volledig zal zijn (en gezien de dynamiek van 

het onderwerp op het moment van publicatie waarschijnlijk alweer deels door de praktijk ingehaald 

zal zijn), vormt dit een voldoende basis voor deze quickscan. 

Het overzicht is doorgesproken met een bestuurskundig adviseur van de afdeling Beleid en Advies die 

kennis heeft van samenwerkingsverbanden van het waterschap om waar nodig te corrigeren c.q. aan 

te vullen. 

5.2 Criteria bij bepalen betekenisvol samenwerkingsverband 
Om een beeld te krijgen van wat betekenisvolle samenwerkingsverbanden zijn die van belang zijn 

voor de realisatie van de doelen van het waterschap, zijn onderstaande criteria gebruikt: 

 

 

Toelichting: 

1) Een taak van het waterschap kan zijn: 

a) beleidsbepalend; 

b) uitvoerend; 

c) bedrijfsvoering. 

Alleen taken ‘a’ en ‘b’ zijn meegenomen in het onderzoek. 

1                                                             2                                                    3 
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Daarnaast voert het waterschap ook diensten uit voor (taken van) andere (overheids)organisaties. 

Aangezien dit geen taken van het waterschap betreft worden deze niet meegenomen. 

2) Samenwerken: voor het onderzoek gaat het om samenwerkingsverbanden die van belang zijn 

voor het realiseren van taken van het waterschap. Het uitbesteden (1 op 1 opdrachtgever- 

opdrachtnemer relatie) of zelfstandig uitvoeren van taken wordt niet meegenomen. 

 

3) (Verbrede) criteria Nota verbonden partijen: 

a) bestuurlijk belang (zeggenschap) 

i) direct 

ii) indirect 

b) financieel belang (€/uren, direct of indirect) 

c) entiteit of ‘overeenkomst’ 

Samenwerkingsverbanden die aan minimaal twee van de drie bovengenoemde voorwaarden voldoen 

zijn meegenomen in het overzicht. 

5.3 Steekproef samenwerkingspartners 
Om te toetsen welke samenwerkingen aan de in voorgaande paragraaf genoemde criteria voldoen, is 

dossieronderzoek uitgevoerd en een interview afgenomen met enkele sleutelfunctionarissen op dit 

terrein. Aangezien dit een zeer arbeidsintensieve klus is, is ervoor gekozen om de criteria niet voor 

alle samenwerkingen te doorlopen, maar wel voor een aanzienlijk en relevant deel hiervan. 

Er is een representatieve selecte steekproef genomen van een tiental samenwerkingsverbanden 

welke verder uitgewerkt zijn. Hierbij is rekening gehouden met een afspiegeling van aard, omvang, 

regio en samenstelling. 

De selectie betreft: 

• NOB: Regio Noord Oost Brabant 

• AgriFood Capital (stichting en BV) 

• MRE: Metropoolregio Eindhoven 

• Innovatiehuis De Peel 

• Werkeenheid doelmatig waterbeheer De Peel 

• Vital Zone (voorheen Blue Zone) 

• Bestuursovereenkomst MIRT onderzoek koploper Ravenstein-Lith 

• Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021 in regio Zuid 

• Convenant Bestuurlijk regieteam De Maashorst 

• Lumbricus 

Voor deze samenwerkingsverbanden zijn formats ingevuld, welke deels gebaseerd zijn op het format 

dat gebruikt wordt bij verbonden partijen. Deze formats zijn ter controle voorgelegd aan de ambtelijk 

contactpersoon binnen Aa en Maas van de betreffende partij. Deze (geanonimiseerde) ingevulde 

formats zijn in bijlage 2 opgenomen. 
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6 Bevindingen / conclusies 
 
Onderstaand treft u een korte weergave aan van bevindingen / conclusies op basis van de 
uitgevoerde quickscan, geclusterd naar onderzoeksvraag. Tot slot wordt nog een aantal generieke 
bevindingen / conclusies weergegeven, waarbij ook aandacht is voor actuele ontwikkelingen. In 
hoofdstuk 7 wordt vervolgens een aantal verbetersuggesties gegeven. 
 

 
In hoofdstuk 5 is in beeld gebracht met welke partijen het waterschap samenwerkt. Aan de hand van 

de in paragraaf 5.2. opgestelde selectiecriteria is een overzicht opgesteld met betekenisvolle 

samenwerkingsverbanden (niet zijnde verbonden partijen). Uit dit overzicht is een steekproef van 

een tiental samenwerkingsverbanden genomen, waarvan de ingevulde formats in de bijlagen zijn 

opgenomen. 

• Aa en Maas werkt veel samen met derden, op verschillende (schaal)niveaus. Hiermee geeft Aa en 

Maas invulling aan de ambities uit het bestuursakkoord, het waterbeheerplan en het 

meerjarenorganisatieontwikkelingsprogramma MOOI. 

• Er is regionale overlap met bepaalde samenwerkingsverbanden. In de meeste gevallen is het 

waterschap niet in de lead bij de vorming van samenwerkingsverbanden, maar neemt het op 

enig moment bewust een besluit om al dan niet deel te nemen of anderszins betrokken te zijn. 

De aanleiding (ambitie, wetgeving, etc.), de diversiteit van initiatief- en deelnemers en 

onderhavige taken / thema’s resulteren in een ogenschijnlijke lappendeken van 

samenwerkingsverbanden. 

 

 

  

Vraagstelling 1: Geef overzicht van/inzicht in betekenisvolle samenwerkingsvormen die van 

belang zijn voor de realisatie van de doelen van het waterschap. 
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• Samenwerkingsverbanden vinden hun oorsprong soms in wettelijke kaders/landelijke kaders, 

Deltaprogramma, HWBP, Bestuursakkoord water, soms op basis van ambities van derden of 

vanuit eigen ambitie. 

• Op basis van de aard van de doelen van enkele samenwerkingsverbanden zou je een einddatum 

van de looptijd van het samenwerkingsverband verwachten. Sommige samenwerkingsverbanden 

kennen wel een einddatum, andere niet. De (tussentijdse) uittredingsmogelijkheden zijn divers 

en niet altijd expliciet geregeld. 

• De grondslag is veelal een eigen ambitie. Alleen die van de MRE is niet nader gedefinieerd. Voor 

een aantal is er een directe link met eigen bestuurlijke documenten (zoals Bestuursakkoord 

water, HWBP e.d.). 

• AgriFood Capital heeft beperkt een link met de programma's. Doelmatig Waterbeheer De Peel, 

Hoge Zandgronden en MIRT met één, Maashorst met twee, Vital Zone en MRE met drie, NOB 

met vier, Innovatiehuis De Peel en Lumbricus met alle programma’s. 

• Doelen van het samenwerkingsverband en van het waterschap in het samenwerkingsverband 

zijn tamelijk abstract en nergens expliciet (SMART/concreet). 

 

  

Vraagstelling 2: Geef overzicht van/inzicht in het doel van het waterschap bij samenwerking. 
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• Uit deze quickscan blijkt dat het Dagelijks Bestuur (DB) over het algemeen goed in beeld heeft 
aan welke samenwerkingen het waterschap deelneemt, dat hiervoor bewust een keuze gemaakt 
wordt in lijn met de doelstellingen en ambities van het waterschap en dat er bewust gekozen 
wordt voor een –op het moment van aangaan / toetreden– passende samenwerkingsvorm en 
governance. Dit beeld is voor het Algemeen Bestuur (AB) minder helder. Wel wordt het 
Algemeen Bestuur goed geïnformeerd over verbonden partijen conform de Nota verbonden 
partijen. De Nota verbonden partijen biedt echter ook ruimte voor een ruimere interpretatie van 
de definitie van een verbonden partij dan de huidige “krappe” definitie die het waterschap in de 
praktijk hanteert. De wijze waarop het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur betrekt bij deze 
lichtere vormen van samenwerking is niet expliciet vastgelegd en wisselt dan ook per 
samenwerking. 

• Aard van de samenwerking: de vormen van samenwerking zijn zeer divers, van 'open 
samenwerkingsverband' tot een bestuursconvenant, tot een GR, tot een BV. Over de reden 
waarom welk construct (inclusief voor- en nadelen daarvan) is gekozen wordt het Algemeen 
Bestuur niet geïnformeerd. 

• In enkele gevallen is er een bepaalde samenhang tussen samenwerkingsverbanden, waarbij de 
onderlinge relatie (en de relatie met het waterschap) niet altijd scherp is. Ook in de 
communicatie en beeldvorming (zowel vanuit het samenwerkingsverband als binnen het 
waterschap). Exponent hiervan is bijvoorbeeld NOB/AgriFood Capital. Het is vreemd dat er 
sprake is van een jaarrekening en begroting van (gecombineerd) de Regio NOB en AgriFood 
Capital. Dit terwijl het toch duidelijk twee aparte organisaties/entiteiten zijn, waarbij het bestuur 
van Aa en Maas bij beiden een wezenlijk andere rol heeft. Mede hierdoor is nog slechts met zeer 
veel moeite te volgen hoe de governance structuur in elkaar steekt, hoe de besluitvorming 
daarbinnen geregeld is en hoe e.e.a. daadwerkelijk in de praktijk werkt (met inbegrip van de 
bestuurlijke inbreng vanuit Aa en Maas). 

• Voor nagenoeg alle samenwerkingsverbanden is een portefeuillehouder of bestuurlijk 
vertegenwoordiger aangewezen. Voor alle samenwerkingsverbanden is een ambtelijk 
contactpersoon aangewezen, alsook een verantwoordelijk directielid. Deze constatering strookt 
niet met de bestuurlijke besluitvorming van Vital Zone, waar wel een portefeuillehouder voor 
aan de lat staat, een ambtelijk contactpersoon en verantwoordelijk directielid is aangewezen, 
maar geen bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden. 
Omdat de contacten van het waterschap met AgriFood Capital via NOB verlopen, is er voor 
AgriFood Capital geen portefeuillehouder, bestuurlijk vertegenwoordiger of directielid, maar 
alleen een ambtelijk contactpersoon aangewezen.  

• Samenwerkingsverbanden gaan van smal (bijvoorbeeld MIRT: 3 partijen, het waterschap, de 

gemeente Oss en de provincie), tot redelijk breed (bijvoorbeeld Innovatiehuis De Peel: 6 

gemeenten, Zeeuwse Werkgeversvereniging en waterschap), tot breed (bijvoorbeeld NOB: 18 

gemeenten en 2 waterschappen). In nagenoeg alle gevallen zijn samenwerkingspartners 

overheden, semipublieke organisaties en belangenorganisaties zoals Natuurmonumenten en 

waterleidingmaatschappijen). In slechts een enkel geval is het bedrijfsleven of ZLTO 

vertegenwoordigd/deelnemer. 

  

Vraagstelling 3: Geef overzicht van/inzicht in de wijze waarop op samenwerking wordt gestuurd 

(hierbij inzoomend op sturing van niet verbonden partijen). 
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• Het is lastig alle benodigde informatie boven tafel te krijgen:  
- Het is veel zoekwerk (tijdrovend) om de informatie in de systemen terug te vinden; 
- Regelmatig is er een bepaalde samenhang tussen samenwerkingsverbanden, waarbij het 

zonder nader onderzoek niet meteen helder is hoe deze samenhang is; 
- Niet in alle gevallen is het ondertekende contract terug te vinden in het document 

management systeem (Corsa); 
- Niet alle benodigde informatie (bijv. m.b.t. de governance of afspraken rondom financiën) 

staat in de overeenkomsten zelf, maar wordt weer in andere documenten uitgewerkt. Soms is 
er terug te vinden dat er bijvoorbeeld een stuurgroep is maar wie daar aan deelnemen weer 
niet. Dit is veel uitzoekwerk; 

- Er lijkt binnen de organisatie geen actueel totaaloverzicht te zijn met alle 

samenwerkingsverbanden, hun onderlinge verhouding en de governance. Het afdelingshoofd 

Beleid en Advies bevestigt dat er geen overzicht van alle samenwerkingsverbanden op papier 

is, maar geeft aan dat dit niet wil zeggen dat er geen zicht op is. 

• Over alle samenwerkingsverbanden is informatie te vinden via een eigen website. 

• Momenteel is veel aandacht voor het onderwerp samenwerken en governance. Zowel in de 
brede zin als met betrekking tot specifieke samenwerkingsverbanden. Dit blijkt uit een aantal 
ambtelijke en bestuurlijke (zowel Dagelijks Bestuur als Algemeen Bestuur) documenten. 
Vanwege de openbaarheid worden onderstaand alleen voorbeelden genoemd die in openbare 
vergaderingen zijn behandeld: 

- Voorstel met “Presentatie Regio en AFC bij waterschap Aa en Maas”, Babs 46301, AB 14 
december 2018. De dijkgraaf heeft hier de aftrap van de presentatie gegeven met (algemene) 
inleiding over regionale samenwerking door het Waterschap, waarna de directeur van de NOB 
(in de titel van de agenda aangekondigd als “Regiomanager AgriFood Capital”) specifiek het 
deel van de samenwerking NOB voor zijn rekening heeft genomen. 

- Voorstel “Planning en proces WBP”, Babs 47591, Thema AB 25 januari 2019. Enkele passages 
uit de presentatie behorend bij het voorstel: 
o “Complexiteit groter dan in afgelopen jaren: Nieuwe ontwikkelingen, nog niet goed 

gedefinieerde opgaves, alles hangt met alles samen, medeverantwoordelijkheid bij 

andere partijen.” 

o “Externe afstemming: 

o Op meerdere schalen (rijk, provincie, regio’s, individuele boeren) 

o Over verschillende onderwerpen (waterkwaliteit, klimaat, energie, landbouw, 

etc.) 

o Soms is Aa en Maas in the lead, soms sluiten we aan bij initiatieven van andere 

partijen 

o Soms via bestaande overlegstructuren, soms moeten we iets extra’s organiseren 

o Vanuit integraliteit / overzicht” 

- Voorstel “Overdrachtsdossier bestuursperiode 2015-2019”, Babs 47263, AB 22 februari 2019. 
In dit dossier wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan “Samenwerking met partners”. 

 

  

Generiek 
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7 Suggesties 
 
Een quickscan is een verkennend onderzoek. In deze quickscan is een aantal vragen beantwoord, die 

betrekking hebben op het onderwerp. De rekenkamercommissie heeft op basis hiervan onderstaand 

een drietal verbetersuggesties geformuleerd. 

Sturing en verantwoording AB 
Voor sturing en verantwoording is het van belang dat het AB voldoende inzicht (aan de voorkant en 
tussentijds) heeft om haar rol te kunnen nemen en te sturen op hoofdlijnen, waarmee ook het DB 
voldoende vertrouwen en vrijheid heeft om haar rol op een goede wijze te kunnen vervullen. Dat wil 
dus niet zeggen dat het AB altijd intensief betrokken moet worden. Over de wijze waarop het AB 
wordt betrokken bij c.q. geïnformeerd wordt over deze lichtere vormen van samenwerking door het 
DB, dienen nadere afspraken gemaakt te worden, waarvan een evaluatie deel uitmaakt. 
 
Hierbij zou een onderscheid gemaakt kunnen worden in samenwerkingsverbanden die relevant zijn 
voor beleidsmatige processen in het hele beheergebied en meer projectmatige / operationele 
processen.  
Verder biedt de Nota verbonden partijen de mogelijkheid om een ruimere definitie te hanteren, 
waardoor ook op partijen die formeel niet als verbonden partij worden geclassificeerd, het 
governance-regime van verbonden partijen van toepassing verklaard kan worden.  
Dit regime zou bijvoorbeeld van toepassing verklaard kunnen worden op regionale samenwerking in 
Noordoost Brabant (NOB/AgriFood Capital) en Zuidoost Brabant (MRE/Brainport 
(afstemmingsoverleg de Peel/innovatiehuis de Peel)).  
 

Heldere governance 

Verder blijkt bij bijvoorbeeld NOB en AgriFood Capital dat beide partijen in P&C-documenten door 
elkaar heen lopen. Het is zaak in betreffende P&C-documenten de partijen steeds vanuit de 
afzonderlijke entiteiten te benaderen en ook afzonderlijk te agenderen voor het DB en/of AB. 
Immers heeft het bestuur van Aa en Maas bij beiden een wezenlijk andere rol4. 
 
Dossiervorming 
Tot slot adviseert de Rekenkamercommissie het contractmanagement (dossiervorming, etc.) verder 

op orde te brengen, gericht op een efficiënte en effectieve ontsluiting van informatie. 

 

  

                                                           
4 De quickscan beschrijft de situatie ultimo 2018. Uit recent aangeboden documenten van NOB blijkt dat hier 
inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. 
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Bijlage 1. Speelveld samenwerkingspartners 
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Bijlage 2. Gevulde formats steekproef 
 
Ten behoeve van de quickscan is een steekproef genomen van tien samenwerkingsverbanden waar 

het waterschap aan deelneemt of anderszins bij betrokken is. Hiervoor is een standaard format 

opgesteld, welke per samenwerkingsverband is ingevuld. De ingevulde formats zijn vervolgens 

getoetst op volledigheid en juistheid door de ambtelijk contactpersoon van het betreffende 

samenwerkingsverband. 

Het betreft: 

• NOB: Regio Noord Oost Brabant 

• AgriFood Capital (stichting en BV) 

• MRE: Metropoolregio Eindhoven 

• Innovatiehuis De Peel 

• Werkeenheid doelmatig waterbeheer De Peel 

• Vital Zone (voorheen Blue Zone) 

• Bestuursovereenkomst MIRT onderzoek koploper Ravenstein-Lith 

• Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021 in regio Zuid 

• Convenant Bestuurlijk regieteam De Maashorst 

• Lumbricus 
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NOB (regio Noord-Oost Brabant) 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) 2017-2020 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Bestuursconvenant (3e convenant, 1e van 2010-2013; 2e van 2014-
2016) 

Portefeuillehouder Aa en 
Maas 

Dhr. Ketelaars 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiger in partij 

Dhr. Verheijen 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Bestuurskundig Adviseur, afdeling Beleid en Advies 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Sennema 

Website www.agrifoodcapital.nl 

Verbonden partij Nee, wel bestuurlijk en financieel belang, NOB zelf is geen zelfstandig 
rechtspersoon 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐ Initiatief derde(n), te weten: …. 

☒ Eigen ambitie -> behoefte van overheden in regio om 
samenwerking te intensiveren en formaliseren 

☐Anders, te weten: …. 

Bestuurlijk belang/governance Zie plaatje onder tabel. 
 
Aa en Maas participeert, mede namens waterschap de Dommel, actief 
in de regionale samenwerking Noordoost Brabant (NOB).  
 
De dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur van de 
overheidssamenwerking Regio NOB,  Onafhankelijk voorzitter, en lid 
van het portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving. 
 
Dhr. Ketelaars vertegenwoordigt de waterschappen in het 
portefeuillehoudersoverleg (POHO) Duurzame Leefomgeving en is: 
Lid Koplopergroep Klimaat en energie 
Lid stuurgroep Agro As de Peel 
 
Per 1 januari 2018 is het Regionaal Ruimtelijk Overleg Noordoost- 
Brabant (RRO) geïntegreerd met het POHO Ruimte, Mobiliteit, 
Economie. In het RRO vertegenwoordigde dhr. De Groot de 
waterschappen. Voor het POHO Ruimte, Mobiliteit, Economie is dhr. 
De Groot agendalid.  
 
Het POHO Arbeidsmarkt kent geen bestuurlijke vertegenwoordiging 
namens de waterschappen. 
 

Relatie met programma (‘s)  ☐Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒ Voldoende water en robuust watersysteem 

☒ Gezond en natuurlijk water 

☒ Schoon Water 

☒Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 
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Doel samenwerkingsverband Doel van het convenant is een verdere intensivering en 
professionalisering van de reeds bestaande samenwerking tussen de 
convenantpartners bekend onder de naam Regionale samenwerking 
Noordoost Brabant, waarbij: 
a. de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten 
worden behartigd door de opstelling, vaststelling en uitvoering van 
een Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma voor Noordoost 
Brabant; 
b. een adequate overleg- en besluitvormingsstructuur geboden wordt; 
c. de verdeling van verantwoordelijkheden en de afstemming van 
taken ten aanzien van (de uitgaven uit) het regiofonds wordt 
vastgelegd. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

Door te blijven participeren in de regionale samenwerking is het 
waterschap in staat haar eigen doelstellingen en opgaven te 
verankeren en te vervlechten met initiatieven van andere partijen en 
nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen. 

Deelnemende partijen  Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 
Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en St. Hubert, Oss, ’s-
Hertogenbosch, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Uden, 
Vught, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel. 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

NOB is partner in AgriFood Capital (Stichting), die op haar beurt weer 
een 100% dochter heeft, te weten AgriFood BV 
(uitvoeringsorganisatie) 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Om de gekozen strategie tot uitvoering te brengen is een triple-helix- 
samenwerking in de vorm van een stichting ‘AgriFood Capital’ 
opgericht met een uitvoeringsorganisatie (AgriFood Capital BV). 
 

Brainport is de tegenhanger van AgriFood Capital in de regio 
Eindhoven  

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Waterschap Aa en Maas levert 0,5 fte (Bestuurskundig Adviseur, 
afdeling Beleid en Advies) voor de werkorganisatie. Zij is 
programmamanager voor het programma transitie landbouw. 
 
Daarnaast is een aantal collega’s direct betrokken bij het programma 
klimaat en energie. 
 
Samen zorgen deze betrokkenen voor de bestuurlijke voorbereiding.  

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Conform het convenant leveren de partners jaarlijks een bijdrage 
van € 4,00 per inwoner per jaar in het Regiofonds, waarvan € 1 
voor de arbeidsmarkt (AFC werkt!) . Gemeente Heusden en de 
Waterschappen dragen niet bij aan de € 1 voor de arbeidsmarkt. 

Begrotingstotaal Begroting 2018: € 2.942.197 

• Structurele bijdrage Waterschappen € 126.957 (waarvan € 8.000 
door Waterschap De Dommel) 

• Aa en Maas levert 0,5 FTE aan gecombineerde werkorganisatie 
van de regio NOB/AgriFoodCapital 

• Daarnaast projectbijdragen (o.a. gebiedsopgaven, 
klimaatprogramma, proeftuin Agro As de Peel) 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 
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Vanaf 2019 wordt een nieuwe strategische agenda voorbereid voor de samenwerking 
Het huidige bestuursconvenant loopt t/m 2020. Vanaf eind 2019 zullen voorbereidingen worden 
gestart gericht op een nieuw bestuursconvenant vanaf 2021. 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Bron: Voorstel babs 34563 AB 16 december 2016): 
In het brede werkveld is water als onderwerp minder herkenbaar 
Door te kiezen voor een regionale aanpak is het voor de omgeving soms minder duidelijk 
wat de rol en bijdrage van het waterschap in deze is. Dit kan met gerichte communicatie 
worden ondervangen. Overigens komen waterthema’s nadrukkelijk naar voren in het 
voormalige programma ‘Groen Blauw’ (t/m2018) En het programma klimaat en energie (vanaf 2019). In 
het programma transitie landbouw liggen raakvlakken met thema waterkwaliteit.  
Alleen ga je sneller, samen kom je verder 
In regionaal verband wordt bewust gekozen voor een lichte vorm van samenwerking met 
een kleine werkorganisatie. In combinatie met een hoge ambitie leidt dit soms tot frictie: 
we willen snel concrete resultaten, maar het vraagt veel afstemming om de volgende stap 
te kunnen zetten en concrete resultaten inzichtelijk te maken. 

Informatie/sturing DB/AB Aa 
en Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming • Babs 34563 AB 16 december 2016 (instemmen ondertekening 
bestuursconvenant 2017tm 2020) 

• Babs 43667 DB 9 april 2018: Bestuurlijke vertegenwoordiging in 
regionale samenwerking Noordoost Brabant 

• Jaarlijks wordt het jaarplan, begroting en jaarverslag geagendeerd 
voor het AB.  

Ondertekende 
overeenkomst/Corsa nr. 

Niet aangetroffen, wel concept 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

• BABS 43620: jaarplan en begroting 2019 met zienswijze; 

• Babs 46301: Presentatie in AB 14 december 2018 door Dijkgraaf 
en René Peerenboom (regiomanager NOB) over regionale 
samenwerking (m.n. NOB en AFC) 

 
Overig: 
In de beschikbare informatie en nota’s aan het bestuur van het 
waterschap is niet altijd duidelijk wat welk onderdeel betreft (NOB of 
AgriFoodCapital) en lopen regelmatig zaken door elkaar heen. Dit is 
recentelijk ook door een ambtelijk ingesteld bestuurlijk dossier 
adviesteam opgemerkt naar aanleiding van  bestuursvoorstel 44540 
(jaarverslag 2017, begroting 2019 en regiodeal van regio Noordoost-
Brabant): “De begroting 2019 en het jaarverslag 2017 omvat 
informatie voor zowel Regio NOB en AgriFood Capital. Echter de rol 
van het waterschap verschilt in de twee entiteiten. Hierdoor is een 
gescheiden verantwoording gewenst. Deze ongewenste verwevenheid 
in de stukken is reeds eerder aangekaart binnen de regio organisatie.”.  

Uittredingsmogelijkheden Einde duur convenant (2020). In convenant is artikel opgenomen voor 
wijzigingen en (tussentijdse) beëindiging 

(Tussen)resultaten en 
evaluatie 

 

In 2017 is (zoals vastgelegd in convenant) een tussenevaluatie (MTR) publieke samenwerking in 
Noordoost Brabant uitgevoerd:   
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Conclusies en aanbevelingen Mid Term Review: “In de BRG, de Regiodag op 12 oktober jl. en de 
raadsledenbijeenkomst op 1 november jl. is positief gereageerd op de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen van de MTR. Als samenvattend beeld over de regionale samenwerking meldt de MTR dat 
er breed draagvlak is voor het gekozen regionaal profiel en ambitie ‘topregio in AgriFood’ bij direct 
betrokken samenwerkingspartners. Als naamgeving voor de triple helix-organisatie is AgriFood Capital 
een sterk merk gebleken, maar de verwarring over het onduidelijke onderscheid tussen de publieke 
samenwerking NOB en de triple helix-organisatie AFC komt de samenwerking en de positionering van de 
regio niet ten goede. In de MTR wordt geadviseerd de Strategische Agenda 2020 tegen het licht te 
houden en prioriteiten te stellen op thema’s waar de deelnemers echt voor willen gaan en regionale 
samenwerking op onontkoombaar is. Verder is geconstateerd dat de regionale samenwerking 
effectiever zou kunnen zijn indien door de convenantpartners invulling wordt gegeven aan voldoende en 
juiste capaciteit.” 
 
Verder zijn er diverse onderzoeken van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, meest recent (start 
december 2018) gezamenlijk onderzoek gemeenten Bernheze, Boxtel en Meierijstad. 

 

Governance 

 

Regio Noord Oost Brabant (NOB)  

Dit betreft een bestuursconvenant tussen overheden (17 gemeentes en 2 waterschappen). De 

Dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur van de NOB en de Bestuurlijke Regiegroep (BRG is Algemeen 

Bestuur van de regionale samenwerking, bestaande uit alle burgemeesters, dijkgraaf en watergraaf). 

De NOB is een convenant, daarmee geen zelfstandige rechtspersoon en dus geen verbonden partij. 

Er is wel sprake van een bestuurlijk en financieel belang.  

Stichting AgriFood  Capital 

Dit is een triple-helix samenwerking. Het realiseren van een sterke topregio is een 

gemeenschappelijke ambitie en opgave van zowel overheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven. 

Om de gekozen strategie in de regio tot uitvoering te brengen is een triple-helix- samenwerking in de 

vorm van een stichting ‘AgriFood Capital’ opgericht met een slagvaardige uitvoeringsorganisatie 

(AgriFood Capital BV). 
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De dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas zat tot 1 december 2018 op persoonlijke titel en als 

bestuurslid van NOB in het bestuur van de stichting AgriFood Capital om de belangen van NOB te 

behartigen. 

Er is wel sprake van een zelfstandige rechtspersoon, echter het waterschap heeft geen financieel 

belang aangezien de stichting financiële middelen ontvangt van NOB en formeel geen verbonden 

partij. 

AgriFood Capital BV 

Uitvoeringsorganisatie die is opgericht door de stichting AgriFood (100% dochter van de stichting).  

De BV is weliswaar een zelfstandig rechtspersoon, maar geen verbonden partij van het waterschap 

(geen bestuurlijk en financieel belang).  
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AgriFood Capital 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) Startdatum 1 januari 2015 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Stichting en BV 

Portefeuillehouder Aa en Maas N.v.t 

Bestuurlijke vertegenwoordiger in partij Geen 

Contactpersoon Aa en Maas (ambtelijk) Bestuurskundig Adviseur, afdeling Beleid en Advies 

Verantwoordelijk directielid N.v.t. 

Website www.agrifoodcapital.nl 

Verbonden partij Nee,  geen (direct) bestuurlijk en financieel belang 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐ Initiatief derde(n), te weten: …. 

☐ Eigen ambitie ->na opstart regionale samenwerking 
samenwerkende overheden. Hebben overheden ambitie 
/ wens uitgesproken voor triple helix samenwerking.  

☐Anders, te weten: …. 

Bestuurlijk belang/governance 
 
Indirect via overheidssamenwerking Noordoost Brabant (NOB): zie format NOB. 
Tot 1 december 2018 was de Dijkgraaf van waterschap Aa en Maas op persoonlijke titel lid van het 
Stichtingsbestuur AgriFood Capital. 
 

 
Regio Noordoost Brabant (NOB)  
Dit betreft een bestuursconvenant tussen overheden (17 gemeentes en 2 waterschappen). De 
Dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur van de NOB en de Bestuurlijke Regiegroep (BRG is Algemeen 
Bestuur van de regionale samenwerking, bestaande uit alle burgemeesters, dijkgraaf en watergraaf). 
De NOB is een convenant, daarmee geen zelfstandige rechtspersoon en dus geen verbonden partij. Er 
is wel sprake van een bestuurlijk en financieel belang.  
Stichting AgriFood  Capital 
Dit is een triple-helix samenwerking. Het realiseren van een sterke topregio is een 
gemeenschappelijke ambitie en opgave van zowel overheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven. Om 
de gekozen strategie in de regio tot uitvoering te brengen is een triple-helix- samenwerking in de 
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vorm van een stichting ‘AgriFood Capital’ opgericht met een slagvaardige uitvoeringsorganisatie 
(AgriFood Capital BV). 
De dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas zat tot 1 december 2018 op persoonlijke titel en als 
bestuurslid van NOB in het bestuur van de stichting AgriFood Capital om de belangen van NOB te 
behartigen. 
Er is wel sprake van een zelfstandige rechtspersoon, echter het waterschap heeft geen financieel 
belang aangezien de stichting financiële middelen ontvangt van NOB en formeel geen verbonden 
partij. 
AgriFood Capital BV 
Uitvoeringsorganisatie die is opgericht door de stichting AgriFood (100% dochter van de stichting).  De 
BV is weliswaar een zelfstandig rechtspersoon, maar geen verbonden partij van het waterschap (geen 
bestuurlijk en financieel belang) 

Relatie met programma (‘s)  ☐Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☐ Voldoende water en robuust watersysteem 

☐ Gezond en natuurlijk water 

☐ Schoon Water 

☐Leveren en organiseren van maatschappelijke 
meerwaarde 
 
Beperkt: Vooral gericht op innovatie in agrofood sector.  

Doel samenwerkingsverband Doel van de samenwerking is dat Noordoost Brabant in 
2020 excelleert als topregio in AgriFood. 
Maatschappelijke vraagstukken op het terrein van 
duurzaamheid, voeding en gezondheid worden omgezet 
in (innovatieve) producten. Hiervoor is een agenda 
opgesteld – ‘Strategische Agenda met 
uitvoeringsprogramma, AgriFood Noordoost Brabant 
“Excellente AgriFood regio” vastgesteld in alle 
gemeenteraden en algemeen besturen van de 
convenantpartners (waar/wanneer is dit bij Aa en Maas 
vastgesteld? Babsnummer?). Het realiseren van een 
sterke topregio is een gemeenschappelijke ambitie en 
opgave van zowel overheden, kennisinstellingen als 
bedrijfsleven. Om de gekozen strategie tot uitvoering te 
brengen is een triple-helix- samenwerking in de vorm van 
een stichting ‘AgriFood Capital’ opgericht met een 
slagvaardige uitvoeringsorganisatie. Het investeren in 
innovatie wordt mogelijk gemaakt via het regiofonds, 
opgebouwd uit een bijdrage per inwoner en via 
projectfinanciering vanuit bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en externe fondsen, zowel provinciaal, 
nationaal als Europees 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

4 pijlers: innovation, basics, people, business. 
Basics = overheidssamenwerking regio NOB. 
Daar zijn we bij betrokken. 
 
Belang van de overheidssamenwerking NOB en onze rol 
is goed verwoord in ander overzicht. 
Waterschap is enkel via de regio NOB gelinkt aan 
AgriFood Capital. We voeren onze agenda dan ook via de 
regio en niet via AFC.  
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Deelnemende partijen  Triple helix, gelijkwaardige vertegenwoordiging door: 
Overheid 
Kennisinstellingen 
Bedrijfsleven 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

BV AgriFood Capital: Uitvoeringsorganisatie die is 
opgericht door de stichting AgriFood (100% dochter van 
de stichting).  De BV is geen verbonden partij van het 
waterschap (geen bestuurlijk en financieel belang). 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden waarbij Aa en 
Maas betrokken is 

NOB 

Brainport  

Overige betrokkenen Aa en Maas incl. rol  N .v.t. 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de bijdrage Bijdrage loopt via de NOB 

Begrotingstotaal Bijdrage loopt via de NOB 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

Dijkgraaf dhr. Verheijen was op persoonlijke titel én als vertegenwoordiger van de NOB lid van het 
stichtingsbestuur van AgriFood Capital. Per 1 december 2018 heeft hij deze functie neergelegd. Staat 
overigens (8 januari 2019) nog steeds als bestuurslid vermeld op website AgriFoodcapital.nl als 
“dijkgraaf Waterschap Aa en Maas”. 

Beleidsmatige en financiële risico’s  

In de diverse documenten loopt NOB en AFC door elkaar (zie ook format NOB).  

Informatie/sturing DB/AB Aa en Maas  

Bestuurlijke besluitvorming n.v.t. 

Ondertekende overeenkomst/Corsanr. n.v.t. 

Informatie/sturingsmoment DB/AB   

Uittredingsmogelijkheden n.v.t. 

(Tussen)resultaten en evaluatie  

Midtermreview (zie format NOB) 
Diverse onderzoeken van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, meest recent (start december 
2018) gezamenlijk onderzoek gemeenten Bernheze, Boxtel en Meierijstad. 
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Metropoolregio Eindhoven(MRE) 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) Start Gemeenschappelijke Regeling: 2015 (opvolger van SRE) 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

MRE is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten (Peel: 
6 gemeenten). Het waterschap is hierin GEEN deelnemer, maar is 
aangesloten bij de werkplaats Strategie en Ruimte. Waterschap 
wordt genoemd als “externe partner”. 

Portefeuillehouder Aa en Maas Dhr. Van Dijk 

Bestuurlijke vertegenwoordiger 
in partij 

Bestuurlijke afvaardiging: Namens Aa en Maas is dhr. Van Dijk 
bestuurlijk vertegenwoordiger. Namens de Dommel de heren Glas 
en Huijbers. Dommel is trekker namens beide waterschappen 
(namens Dommel en Aa en Maas). 
 
Tot voor kort lid werkplaats Ruimte (werkplaats opgeheven). 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Ambtelijke afvaardiging (namens Dommel en Aa en Maas): 
Beleidsadviseur (afdeling Advies Zuiveren) en Gebiedsadviseur 
(District Aa en Maas). 
 
Lid werkplaats Ruimte (recent opgeheven). 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Sennema 

Website www. metropoolregioeindhoven.nl 

Verbonden partij Nee  

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐ Initiatief derde(n), te weten: …. 

☒ Eigen ambitie 

☐Anders, te weten: …. 

Bestuurlijk belang/governance 
(wijze van sturen, beheersen en 
toezichthouden) 

Waterschappen schuiven beiden aan bij de regiodagen wanneer 
deze worden gecombineerd met de ontwikkeldag van de Provincie 
(2x per jaar) als gast van de provincie. Stukken hiervoor worden in 
PHO’s van de heren Van Dijk en Verheijen voor besproken en 
annotaties vooraf gedeeld in DB of DB-DT. 

Relatie met programma (‘s)  ☐Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒ Voldoende water en robuust watersysteem 

☒ Gezond en natuurlijk water 

☐ Schoon Water 

☒Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband THEMA (werkplaats) en doel: 
Economische strategie:  Verbinden van de economische agenda 
van de gemeenten en sub regio’s met de regionale Brainport-
agenda. Het innovatievermogen van de regio versterken. 
Bedrijventerreinen en detailhandel:  De versterking van de 
concurrentiepositie van de regio door een goede balans te 
realiseren tussen vraag en aanbod van locaties van bedrijven en 
detailhandel, plus versterking kwaliteit van bedrijventerreinen en 
detailhandel 
Arbeidsmarkt: Optimale aansluiting van de lokale arbeidsmarkt op 
de economische Brainport strategie waarbij het gaat om de 
strategische veranderingen in de arbeidsmarkt de komende 10 jaar 
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Strategie Ruimte Een samenwerkingsagenda als basis voor 
gezamenlijke afspraken en gezamenlijk handelen 
Mobiliteit en innovatie: Optimale bereikbaarheid waarbij de regio 
zich ontwikkelt tot de kennis- en innovatieregio met nieuwe 
mobiliteitsconcepten 
Wonen Afstemming tussen de woningbouwplannen in de regio 
qua aantallen, fasering in de tijd en ook qua type woningen voor 
een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

Mede agenda bepalen (klimaat, health), sturen op meerdere 
schaalniveaus, actief eigen projecten inbrengen, vergroten 
(financiële) slagkracht. 

Deelnemende partijen  Aa en Maas is geen deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling. 
In de werkplaats zijn de deelnemers wisselend van samenstelling. 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Er zijn zes werkplaatsen en twee gesprekstafels waar gemeenten 
en externe partners bij elkaar komen rond een specifiek thema. Bij 
de werkplaatsen economische strategie en mobiliteit en innovatie 
zijn geen externe partners vertegenwoordigd. 
Bij de werkplaats economische strategie is de redenering dat de 
externe partners hun inbreng hebben via de Stichting Brainport. 
 
“Voor organisaties als de provincie, waterschappen en het rijk 
heeft de Metropoolregio duidelijk meerwaarde. De 
samenwerkende gemeenten worden als een collectiviteit gezien 
waar vraagstukken mee besproken kunnen worden om specifieke 
doelen te bereiken. Zo heeft de provincie bij de Metropoolregio 
vraagstukken ingebracht als het leisure ontwikkelfonds en om een 
energie neutrale regio te worden. Sinds kort is het waterschap 
aangesloten bij de werkplaats strategie ruimte en hoopt zo de 
eigen ruimtelijke agenda te verbinden met de agenda van de 21 
Metropoolregio gemeenten. Ook het rijk ziet voor bijvoorbeeld 
vraagstukken op het gebied van mobiliteit en economie de 
Metropoolregio als een aanspreekpunt voor de gemeenten in de 
regio. Volgens veel respondenten is het opvallend dat de 
Metropoolregio doorgaans wel eensgezind optreedt richting Den 
Haag en de provincie, terwijl gemeenten onderling vaak verdeeld 
zijn.” (Bron rapport Berenschot) 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Innovatiehuis de Peel Economische agenda en ruimtelijke agenda 
de Peel (RAP)  
Aa en Maas in stuurgroep; bijdrage 0,5 fte en € 30.000 per jaar 
 
Samenwerking afvalwaterketen Brabantse Peel  
Aa en Maas in stuurgroep; bijdrage 0,2 fte en € 10.000 per jaar  
 
IGA (sub regionaal RRO overleg) Bestuurlijke afstemming ruimte  
Aa en Maas in stuurgroep; bijdrage 0,1 fte per jaar 
 
GGA (sub regionaal mobiliteitsoverleg)  
Sub-regionale samenwerking / projecten Someren, Peelvenen, 
Aa-dal zuid. N279 e.d. 
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Brainport: Stichting brainport (bestuurders van o.a. een aantal 
gemeenten en grote bedrijven en onderwijsinstellingen) en 
stichting brainport development (uitvoeringsorganisatie). In beiden 
is Aa en Maas niet vertegenwoordigd. 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

n.v.t. 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Geen deelnemerbijdrage (geen deelnemer); wel 2018: bijdrage 
klimaatstresstest fase 2: € 5.941 

Begrotingstotaal 762.000 inwoners á € 9,82 (waarvan Peel 210.000 á €9,82) 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

•Uitvoering Integrale Strategie Ruimte (werkplaats Strategie en Ruimte) wordt momenteel niet meer 
in regio verband MRE opgepakt, maar zal naar alle waarschijnlijkheid door de subregio’s worden 
opgepakt. Voor waterschap Aa en Maas betreft dat de Brabantse Peel. 
•Herijking MRE organisatie en Werkprogramma 2019. De herijking is nagenoeg afgerond, waarbij 
vooral taken worden afgestoten. Focus zit hem met name op aansluiting met de Brainport agenda op 
de onderdelen: Economie, Energie transitie, Transitie landelijk gebied en Mobiliteit. 
•Regionale Agenda 2018 
•Waterschappen in het bestuur MRE (AO-basics)? 
•Waterschappen in werkplaats Energie? 

doel werkplaats: regionale schaal bijdragen aan versnelling van energietransitie d.m.v. 
regionale energie allianties en organiseren van uitvoeringskracht. Kernteam: i.o. 
bestuurlijk trekker: Dhr. van Liempd (Waalre); kernteam i.o. 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Aa en Maas heeft niets ondertekend en is dus ook geen verplichtingen aangegaan. Wel kan sprake zij 
van losse projecten / projectfinanciering bv. rondom de stress testen light.  

Informatie/sturing DB/AB Aa en 
Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming Geen besluitvorming gevonden omtrent deelname Aa en Maas aan 
een tweetal werkplaatsen van MRE (als externe partner) 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

n.v.t. (Aa en Maas heeft niets ondertekend en is dus ook geen 
verplichtingen aangegaan). 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

Presentatie positionering DB-DT 15 januari 2018 

Uittredingsmogelijkheden n.v.t. 

(Tussen)resultaten en evaluatie  

Rapport Evaluatie Metropoolregio Eindhoven (Berenschot) d.d. juni 2017. Hoofdaanbeveling: doel en 
ambities van de samenwerking bepalen. 
(Deel van de) conclusie: “Hoewel er dus inhoudelijk nog weinig tot geen resultaten zijn geboekt, is het 
netwerk dankzij de Metropoolregio wel versterkt. Dit geldt voor het netwerk tussen bestuurders 
onderling, tussen raadsleden onderling en binnen de triple helix. Daarnaast zien externe partners als 
de provincie, waterschappen en het Rijk de Metropoolregio als een collectiviteit waarmee zij graag in 
gesprek willen gaan. 
Wat betreft de balans tussen de resultaten en kosten/inspanningen stellen wij vast dat die negatief is. 
In het algemeen leiden veel inspanningen en hiermee gemoeide kosten tot weinig tot geen 
inhoudelijke resultaten. Ook bij de bereikte netwerkresultaten was de inspanning in de zin van tijd en 
kosten relatief hoog.” 
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Het streven van MRE is om uiterlijk in december 2018 een nieuwe Regionale Agenda vast te stellen 
over de koers én de vorm van de intergemeentelijke samenwerking op het niveau van de 
Metropoolregio Eindhoven. 
 
Samen met Waterschap De Dommel heeft Aa en Maas voorgesteld om in plaats van externe partner 
bij een tweetal werkplaatsen vaste (volwaardige) partner te worden door toetreding tot MRE. Dit lijkt 
er vooralsnog niet van te komen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook onderwerp van gesprek zijn 
tussen de Dijkgraven van waterschap de Dommel en waterschap Aa en Maas en de voorzitter van de 
MRE de burgemeester van Eindhoven. 
 
Het samenwerkingsakkoord MRE 2019 – 2022 en het werkprogramma 2019 is op 12 december 2018 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het MRE met het voorstel deze toe te zenden aan de 21 
gemeenteraden voor een consultatieronde en uiterlijk 1 maart te reageren. Ofschoon de 
waterschappen hier formeel niet voor worden benaderd bestaat uiteraard wel de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen indien gewenst. 
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Innovatiehuis de Peel 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) 2018-2023. Ondertekeningsdatum 22 februari 2018 (6 jaar) 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Netwerkorganisatie vastgelegd middels een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Portefeuillehouder Aa en Maas Dhr. Van Dijk (tevens lid stuurgroep innovatiehuis De Peel) 

Bestuurlijke vertegenwoordiger 
in partij 

Lid stuurgroep: Dhr. Van Dijk 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Beleidsadviseur (afdeling Advies Zuiveren) en Gebiedsadviseur 
(District Aa en Maas) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Smit 

Website www.innovatiehuisdepeel.nl 

Verbonden partij Nee (wel bestuurlijk en financieel belang, geen zelfstandige 
entiteit) 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐ Wetgeving, te weten: …. 

☐ Initiatief derde(n), te weten: …. 

☐ Eigen ambitie 

☒ Anders, te weten: Samenwerkingsverband het Peelnetwerk 
(reconstructie)  is opgeheven en het innovatiehuis is hier als 
netwerkorganisatie samen met het bedrijfsleven (triple helix) voor 
in de plaats gekomen. Dit om innovatie en de maakindustrie in de 
Peelregio te versnellen en te ondersteunen. 

Bestuurlijk belang/governance 
(wijze van sturen, beheersen en 
toezichthouden) 

Er is een dagelijks bestuur (stuurgroep) waarin een bestuurder van 
het waterschap zitting heeft en stemrecht. Behalve een stuurgroep 
is er ook een klankbordgroep, programmabureau en 
programmamanager (zie plaatje hieronder). 

Relatie met programma (‘s)  Alle  

☒ Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒ Voldoende water en robuust watersysteem 

☒ Gezond en natuurlijk water 

☒ Schoon Water 

☒ Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband 1. Doel van de samenwerking is het onder de noemer van “De 
Peel maakt het in Brainport”, leveren van een proactieve, 
herkenbare en onderscheidende bijdrage aan de economische 
en ruimtelijke ontwikkeling van Brainport in de metropoolregio 
Eindhoven. 

2. Partijen willen hun doel bereiken door het vormgeven van het 
Innovatiehuis. Het Innovatiehuis heeft vier doelstellingen voor 
de regio, namelijk het vergroten van: 
- het vermogen resultaatgericht samen te werken; 
- het vermogen te reflecteren en te innoveren; 
- de toegang tot kennis en geld van elders; 
- de bekendheid van regio-successen. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

Ontwikkeling van een krachtig regionaal netwerk waarmee we 
onze wateropgaven effectiever en efficiënter kunnen realiseren: 

• De inhoudelijk focus van het Innovatiehuis is van belang voor 
het waterschap. 

http://www.innovatiehuisdepeel.nl/
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• Deelname geeft mede invulling aan de strategie van het 
waterschap. 

• Deelname Innovatiehuis geeft mede invulling aan de focus op 
klimaat, wateroverlast en duurzaamheid. 

Deelnemende partijen  Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Someren), Zeeuwse Werkgeversvereniging, Waterschap 
Aa en Maas 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Er wordt samengewerkt met partijen die een parallelle doelstelling 
hebben en over regionale handelingscapaciteit beschikken. Deze 
samenwerking wordt dan vastgelegd in een programmaplan. Als 
mogelijke strategische partners worden genoemd: Brainport 
Development, Senzer, Kennisinstellingen, VKK, ZLTO, programma’s in 
buurregio’s, Provincie, 
Rijk en Europa. 
 
Relatie met Brainport Development: 

• Voor de speerpuntsectoren die passen binnen de scope van 
Brainport Development (Food, Slimme maakindustrie en 
Automotive) richt het Innovatiehuis zich op het bezoeken van 
ondernemers. Deze gesprekken zijn gericht op bewustwording en 

vraagarticulatie. Looptijd: sommige samenwerkingsverbanden 
kennen wel een einddatum, andere niet, terwijl dat op basis 
van de aard van de doelen wel te verwachten zou zijn 
(bijvoorbeeld: AgriFood Capital heeft een horizon van te 
bereiken doelen 2020; te verwachten is dan een eindige 
looptijd op of een jaar na 2020). 

• Aard van de samenwerking: de vormen van samenwerking zijn 
zeer divers, van 'open samenwerkingsverband' tot een 
bestuursconvenant, tot een GR, tot een BV. De reden waarom 
welk construct (inclusief voor- en nadelen daarvan) is gekozen, 
is onduidelijk. 

• Voor nagenoeg alle samenwerkingsverbanden is een 
portefeuillehouder of bestuurlijk vertegenwoordiger 
aangewezen. Voor alle samenwerkingsverbanden is een 
ambtelijk contactpersoon aangewezen, alsook een 
verantwoordelijk directielid. Deze constatering strookt niet 
met de bestuurlijke besluitvorming van Vital Zone, waar wel 
een portefeuillehouder voor aan de lat staat, een ambtelijk 
contactpersoon en verantwoordelijk directielid is aangewezen, 
maar geen bestuurlijke besluitvorming over heeft 
plaatsgevonden. 
Alleen voor AgriFood Capital is er geen portefeuillehouder, 
bestuurlijk vertegenwoordiger of directielid maar alleen een 
ambtelijk contactpersoon. 

• Over alle samenwerkingsverbanden is informatie te vinden via 
een eigen website. 

• De grondslag is veelal een eigen ambitie. Alleen die van de 
MRE is niet nader gedefinieerd. Voor een aantal is er een 
directe link met eigen bestuurlijke documenten (zoals 
Bestuursakkoord water, HWBP e.d.). 
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• AgriFood Capital heeft beperkt een link met de programma's, 
Doelmatig Waterbeheer De Peel, Hoge Zandgronden en MIRT 
met één, Maashorst met twee, Vital Zone en MRE met drie 
programma's, NOB met vier, Innovatiehuis De Peel en 
Lumbricus met alle. 

• Doelen van het samenwerkingsverband en van het waterschap 
in het samenwerkingsverband zijn tamelijk abstract en nergens 
expliciet (SMART/concreet). 

• Samenwerkingsverbanden gaan van smal (bijvoorbeeld MIRT: 
3 partijen, het waterschap, de gemeente Oss en de provincie), 
tot redelijk breed (bijvoorbeeld Innovatiehuis De Peel: 6 
gemeenten, Zeeuwse Werkgeversvereniging en waterschap), 
tot breed (bijvoorbeeld NOB: 18 gemeenten en 2 
waterschappen). In nagenoeg alle gevallen zijn 
samenwerkingspartners overheden, semipublieke organisaties 
en belangenorganisaties zoals Natuurmonumenten en 
waterleidingmaatschappijen). In slechts een enkel geval is het 
bedrijfsleven of ZLTO vertegenwoordigd/deelnemer. 

• Financieel belang: ik zou het nog wel interessant vinden een 
tabel te maken met alle 10 de partijen die je hebt gekozen en 
dan in een matrix het financieel belang of basis van de 
bijdrage. Is dat nog te maken? Op basis daarvan is ook een 
uitspraak te doen in hetzelfde ritme als hierboven opgesomd. 

• Ik zou hetzelfde doen voor informatie/sturingsmoment DB/AB. 
• De uittredingsmogelijkheden zijn heel wisselend beschreven. 

Hier kan ik niet veel mee. Is dat nog te concretiseren of is dat te 
veel werk weer? 

• De beleidsmatige en financiële risico's zijn beperkt en alleen 
overwegend kwantitatief benoemd.  

Welke ontwikkelingen komen op de ondernemers af en welke kansen 
zien zij om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? De antwoorden 
worden geanalyseerd en gebundeld door de medewerkers van het 
Innovatiehuis. Vervolgens worden deze overgedragen aan de 
projectleiders en programmamanagers van Brainport Development, 
zodat zij gericht aan de slag kunnen.  

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

MRE en Brainport Development  
Wat MRE en Brainport Development zijn voor 21 gemeenten in 
zuid oost Brabant is resp. het IGA en het innovatiehuis voor de 
Peel. 
 
IGA (afstemmingsoverleg Peel). Het IGA kan voor wat betreft het 
onderdeel ruimte het beleidsmatige voorportaal van het 
innovatiehuis zijn. Daar waar concrete projecten zijn geformuleerd 
worden deze in de uitvoeringsprogramma’s van het innovatiehuis 
of de werkeenheid doelmatig waterbeheer de Brabantse Peel 
opgepakt. 
 
Doelmatig waterbeheer De Peel 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Bestuurlijk: DB en AB betrokken bij besluitvorming, daarnaast is DB 
lid dhr. De Groot ook bekend met het innovatiehuis vanuit zijn rol 
als regioportefeuillehouder. 
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Ambtelijk: De innovatoren 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Structureel: € 30.000 per jaar + 0,5fte voor netwerkorganisatie. 
Incidenteel: O.b.v. projecten 

Begrotingstotaal Wisselend en  afhankelijk per project per partner per jaar.  

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

Het innovatiehuis is inmiddels gestart. Hierbij wordt vooralsnog vooral ingezet op de economische 
agenda van de peel. Het Ruimtelijke Uitvoering Programma (RUP)zal binnenkort aangehaakt worden. 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Bron AB-voorstel 7 juli 2017 (babs 38817): 
De effectiviteit van het Innovatiehuis zal zich moeten bewijzen 
Het Innovatiehuis is nieuw en zal zich de komende anderhalf jaar moeten bewijzen op effectiviteit en 
toegevoegde waarde. Daarom is ook in een evaluatie voorzien als het Innovatiehuis een goede twee 
jaar heeft gefunctioneerd. Dat is een belangrijk moment om de balans op te maken en continuering 
van de deelname af te wegen. 
 
Het waterschap kan ook strategisch partner worden van het Innovatiehuis. 
Het bedrijfsplan geeft aan dat organisaties ook strategisch partner kunnen worden. Als strategisch 
partner draag je niet financieel bij en heb je geen zitting in de stuurgroep. Daarmee volgen er ook 
geen risico’s ten aanzien van belangenverstrengeling. Hoe dit type partnerschap vormt krijgt is nu 
echter nog niet precies uitgekristalliseerd. De focus zal eerst liggen op de opbouw van het 
Innovatiehuis zelf. Door vanaf de start wel deel te nemen zijn we mede bepalend in de keuzes van het 
Innovatiehuis en daarmee de relevantie voor het waterschap. 

Informatie/sturing DB/AB Aa en 
Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming 
 

AB 7 juli 2017 (babs 38817). Instemming 
samenwerkingsovereenkomst en deelname (€30.000 per jaar en 
inzet 0,5fte) en kennisname strategische visie en bedrijfsplan 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Beschikbaar. Corsanummer 232310 (gearchiveerd dd. 7-12-2018) 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

Evaluatie en keuze voortgang samenwerking 

Uittredingsmogelijkheden Evaluatie Innovatiehuis gepland voor september 2019; hierna 
mogelijkheid om per 1 januari 2020 samenwerking te beëindigen. 

(Tussen)resultaten en evaluatie  

Het Innovatiehuis is nieuw en zal zich de komende anderhalf jaar moeten bewijzen op effectiviteit en 
toegevoegde waarde. Daarom is ook in een evaluatie voorzien als het Innovatiehuis een goede twee 
jaar heeft gefunctioneerd. Dat is een belangrijk moment om de balans op te maken en continuering 
van de deelname af te wegen. 
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Bron: Bedrijfsplan innovatiehuis de Peel (BABS id 38817 bijlage 2) 
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Doelmatig waterbeheer De Peel (werkeenheid) 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) 18 april 2013 tot 1 januari 2021 (in 2019 wordt de overeenkomst 
herzien en opnieuw vastgesteld) 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Samenwerkingsovereenkomst 

Portefeuillehouder Aa en Maas Dhr. De Groot 

Bestuurlijke vertegenwoordiger 
in partij 

Dhr. De Groot (lid stuurgroep) 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Adviseur afvalwaterketen (afdeling Advies Zuiveren) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Verlaan 

Website http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-
regios/brabantse-peel/regio 

Verbonden partij Nee 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit Bestuursakkoord Water (24 mei 2011) 

Bestuurlijk belang/governance Aa en Maas is 1 van de partners. 
Stuurgroep: lid Dhr. De Groot. 
Regiegroep: Afdelingshoofd District Boven Aa 
Projectgroep: Adviseur afvalwaterketen (afdeling Advies Zuiveren) 
 
Taken en werkwijze van de groepen liggen op hoofdlijnen vast in 
samenwerkingsovereenkomst. 
Stuurgroep is tevens besluitvormend (bij meerderheid van 
stemmen. 
De besluitvorming in de Stuurgroep over meerjarenprogramma, 
jaarplan, en jaarverslag is onder voorbehoud van goedkeuring door 
de besturen van de Partners. Die goedkeuring wordt geacht te zijn 
gegeven uiterlijk drie maanden na aanbieding van de stukken aan 
de besturen van de Partners, tenzij Partners binnen die termijn 
anders besluiten. Nader overleg zal plaatsvinden over de ontstane 
situatie indien het voorbehoud zich realiseert. 

Relatie met programma (‘s)  Schoon water 

Doel samenwerkingsverband Verdergaande samenwerking in het waterbeheer in de regio, in het 
bijzonder de afvalwaterketen. Beoogde effecten: 

• Minder meerkosten (ombuiging lokale lastenstijging 
ontwikkeling en beheer afvalwaterketen); 

• Door vroegtijdig delen van kennis en ervaring en door 
gezamenlijk uitvoeren van taken en onderzoeken, te komen 
tot kwaliteitsverbetering en het verminderen van 
kwetsbaarheid. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

Hogere kwaliteit van het afvalwaterketen beheer tegen lagere 
maatschappelijke kosten. Met aandacht voor en het terugdringen 
van de personele kwetsbaarheid bij gemeenten en waterschappen. 

Deelnemende partijen  Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Someren, Waterschap Aa en Maas 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 

Brabant Water (enkel in projectgroep) 

http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-regios/brabantse-peel/regio
http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-regios/brabantse-peel/regio
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Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

MRE,  
Binnen het MRE wordt een klimaatbod voorbereid samen met de 
Provincie Noord Brabant. Enkele onderdelen hiervan worden 
opgepikt door de werkeenheid afvalwaterketen.  
 
Innovatiehuis de Peel, zo je welke relatie 
Klimaatprojecten samen met bedrijven (triple helix) worden 
uitgevoerd door het innovatiehuis. 
 
IGA 
De klimaat aanpak wordt door het IGA opgepikt (projectgroep zal 
onderdelen uitvoeren) 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Gebiedsadviseur District Boven Aa  

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Op de begroting van AZ is hier jaarlijks €10.000 voor gereserveerd. 
Per jaar wordt per project bezien waar in wordt geïnvesteerd. Dit 
wordt jaarlijks vooraf in een jaarplan vastgelegd aan de stuurgroep 
en wordt voorafgaand aan de behandeling in de stuurgroep ter 
besluitvorming voorgelegd aan het DB van het waterschap. 

Begrotingstotaal De begroting van het totaal samenwerkingsverband is afhankelijk 
van de projecten die dat jaar worden uitgevoerd.  
Wel is afgesproken dat het samenwerkingsverband jaarlijks de 
kosten voor 0,2 fte procesmanagement en 0,2 fte secretariële 
ondersteuning verdelen.  

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

De financiële doelstellingen zijn behaald. Nu wordt met name de focus gelegd op kwaliteit en 
kwetsbaarheid. Klimaat wordt binnen de regio opgepakt door de IGA. Echter zal de projectgroep 
onderdelen uitvoeren (bijvoorbeeld de stresstest) 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Beleidsmatige risico’s: 
Niet benoemd. 
 
Financiële risico’s (bron samenwerkingsovereenkomst): 
a. Dreigende kostenoverschrijdingen worden in principe binnen de begroting opgelost, zonder dat dit 
leidt tot overschrijding van de totale deelbegroting van een individuele partner.  

b. In geval van dreigende kostenoverschrijding die niet valt onder lid a. zal de regiegroep de 
stuurgroep hiervan in kennis stellen.  

c. Aan het eind van het jaar vindt op basis van het jaarverslag een formele verantwoording plaats van 
de bestede uren en kosten.  

d. Over- en onderschrijdingen worden verwerkt in het eerstvolgende jaarplan waardoor tussentijdse 
besluiten van de Stuurgroep zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
 

Informatie/sturing DB/AB Aa en 
Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming 16599 (DB 9 april 2013; Commissie Emissiebeheer 16 mei 2013) 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

161359 
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Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

Jaarlijks wordt een jaarplan, een meerjarenprogramma en een 
jaarverslag opgesteld door de Projectgroep. Deze worden door de 
Regiegroep gecontroleerd en doorgeleid naar de Stuurgroep. De 
Stuurgroep stelt ze vervolgens vast, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de besturen van de partners. De stuurgroep 
bestaat uit de bestuurlijke portefeuillehouders van de elke partner. 
 
De besluitvorming in de Stuurgroep over meerjarenprogramma, 
jaarplan, en jaarverslag (welke door de projectgroep worden 
opgesteld) is onder voorbehoud van goedkeuring door de besturen 
van de Partners. Die goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven 
uiterlijk drie maanden na aanbieding van de stukken aan de 
besturen van de Partners. Binnen Aa en Maas worden de stukken 
voorbesproken in PHO en daarna ter goedkeuring aan DB 
voorgelegd.  Het AB heeft hierin geen rol.  

Uittredingsmogelijkheden Wijzigingen van de overeenkomst 
Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk door Partners 
gezamenlijk worden gewijzigd of aangevuld. 

(Tussen)resultaten en evaluatie  

Jaarlijks wordt de voortgang van de doelen in het BAW gemonitord en opgenomen in de 
landelijke rapportage ‘De staat van ons water’. Ook verschijnt er jaarlijks een VNG-ledenbrief 
waarin dieper wordt ingegaan op de behaalde doelen en de opgaven voor de aankomende 
jaren. Het landelijke beeld is, dat gemeenten en waterschappen de vastgestelde doelen 
gaan halen. Dit is ook het beeld in de Brabantse Peel. De eerste jaren van de samenwerking is vooral 
het ‘laaghangend fruit’ geplukt en is de samenwerking operationeel opgepakt. De laatste tijd wordt er 
ook in toenemende mate op beleidsmatig niveau samengewerkt.  
Verder staat in het jaarplan 2018 doelmatig waterbeheer werkeenheid Brabantse Peel vermeld wat 
de voortgang van de BAW-doelen in de Brabantse Peel is, wordt 2017 geëvalueerd en worden 
speerpunten voor 2018 vermeld. 
Bron Jaarplan 2019: 
“In september 2018 is er een evaluatie uitgevoerd hoe de samenwerking nu functioneert en wat er 
verbeterd kan worden. De resultaten van de evaluatie zijn nog niet gedeeld. 
 
Speerpunten voor 2019 zijn: 
- Verkrijgen van helderheid over de rol van de projectgroep Doelmatig Waterbeheer in de 

vraagstukken met betrekking tot Klimaatadaptatie 
- Het uitvoeren van klimaatstresstesten 
- Herziening van de samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer naar aanleiding van de 

wijzigingen in het BAW 
- Aanvullingen BAW, digitale informatie, cybersecurity etc. 
- Uitkomsten evaluatie 

 

Besluitvorming BABS 

46165  Jaarplan doelmatig waterbeheer Brabantse Peel  DB 5-11-2018 

  

http://am046/BabsAaEnMaasDotNet/DetailRapport/GARapport.aspx?CalledFrom=MenuZoek&Sourcelbx=&ID=46165
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Vital zone (voorheen Blue zone) 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) November 2017 - 31 december 2018 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Open samenwerkingsverband 

Portefeuillehouder Aa en Maas Dhr. Ketelaars 

Bestuurlijke vertegenwoordiger 
in partij 

n.v.t. 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Innovator (afdeling Integraal Beleid) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Verlaan 

Website www.vitalzone.eu 

Verbonden partij nee 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐Initiatief derde(n), te weten: …. 

☒Eigen ambitie 

☒Anders, te weten: ambitie op het gebied van minder 

medicijnresten in water, waar we met bronaanpak een 

voorlopersrol vervullen.  

Bestuurlijk belang/governance n.v.t 

Relatie met programma (‘s)  ☐Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☐Voldoende water en robuust watersysteem 

☒Gezond en natuurlijk water 

☒Schoon Water 

☒Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband Vital Zone Brabant is een coalitie die samenwerkt aan het 
merkbaar bevorderen van gezondheid in een vitale 
omgeving, samen met bevolking, medewerkers, buurten en 
deelnemende organisaties. Provincie, gemeente, zorg, onderwijs 
en bedrijven dragen ieder apart en in coalities merkbaar bij vanuit 
de 5 pijlers.  
 
Partijen beogen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en 
met inachtneming van ieders taakstelling, gezamenlijk het project 
"Blue Zone Brabant — Hub Oss" te realiseren. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

De deelname van waterschap Aa en Maas is ontstaan vanuit 
innovatie-initiatieven op voorkomen van medicijnresten in water. 
Daarnaast is dit project ook onderdeel van sociale innovatie, 
waarbij er wordt geleerd op het gebied van nieuwe manieren van 
governance om sector overstijgende opgaven te realiseren. In dit 
geval op het gebied van gezondheid en gezonde leefomgeving. 

Deelnemende partijen  Waterschap Aa & Maas, Provincie Noord-Brabant, BrabantZorg, 
RiWa, Gemeente Oss, AgriFood Capital  

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

- 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 

- 

http://www.vitalzone.eu/
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waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Dhr. Verlaan (rol: Lid maatschappelijke raad) 
Adviseur Waterkwaliteit (afdeling Beleid en Advies) (rol: 
beleidsadviseur, inhoudelijke inbreng) 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

€ 12.100 incl. BTW plus personele inzet (totaal) 

Begrotingstotaal € 121.000 incl. BTW 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

Loopt af eind 2018. Op dit moment vinden gesprekken plaats over hoe het Vital Zone initiatief 
verduurzaamd kan worden en in welk vorm. Daarvoor kan een nieuw samenwerkingsverband nodig 
zijn.  

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

De gang van zaken in geval van financiële risico’s is afgedekt in de samenwerkingsovereenkomst. 
Doordat er gestuurd wordt door het kernteam op het uitvoeren van het projectplan en er regelmatig 
contact is met de adviesgroep wordt er geen onverwachte overschrijding verwacht. Daarnaast is het 
kernteam bereid om eigen tijd te investeren ten behoeven van verduurzaming van het Vital Zone 
Instituut i.o.  
Beleidsmatig is het belangrijk te realiseren en communiceren dat resultaten van leefstijlverandering 
op de medicijnemissie in water slechts op de lange termijn meetbaar zullen zijn (enerzijds door lange 
termijn tijdsspanne benodigd voor leefstijlverandering en anderzijds lastig kwantificeerbare effect 
door afname versus toenemend medicijngebruik in vergrijzend Nederland). Bronaanpak is dus een 
belangrijke aanvulling op onze inzet op aanvullende medicijnrestenverwijdering in de waterzuivering. 
Voor sommige geneesmiddelen (zoals metformine, een diabetesgeneesmiddel dat in de top 10 van 
meest gemeten stoffen in water zit) is het waarschijnlijk de enige optie die echt zoden aan de dijk zet.  

Informatie/sturing DB/AB Aa en 
Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming n.v.t. 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Ja zie Corsa 503649 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

n.v.t. 

Uittredingsmogelijkheden Geregeld in samenwerkingsovereenkomst 

(Tussen)resultaten en evaluatie  

Elke partij heeft een afvaardiging in de Maatschappelijke Raad (stuur- en adviesgroep), waar 
regelmatig een overleg mee is om de tussenresultaten te bespreken. Daarnaast zijn er ook individuele 
gesprekken tussen het kernteam en de vertegenwoordigers van de organisaties. Er zijn meer 
resultaten behaald en inspanningen verricht dan begroot omdat de kernteamleden eigen ‘in-kind’ 
capaciteit hebben ingezet, met name om de verduurzaming (spoor E) te versnellen en bestendigen. 
Het project verloopt hierdoor voorspoedig en zal binnen tijd en budget afgerond worden.  
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Bestuursovereenkomst MIRT onderzoek koploper 
Ravenstein-Lith 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) De bestuursovereenkomst is geldig totdat de MIRT verkenning is 
afgerond en partijen afspraken over het vervolgproces hebben 
gemaakt. (start dec 2016, verwachte einddatum maart 2020) 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Bestuursovereenkomst 

Portefeuillehouder Aa en 
Maas 

Dhr. De Kleijn 
Dhr. Verheijen 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiger in partij 

Dhr. De Kleijn 
Dhr. Verheijen 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Projectmanager (afdeling Grondzaken en inrichting) (rol: Voor het 
project, tevens technisch manager); 
Beleidsadviseur (afdeling Integraal Beleid) (rol: Voor de 
bestuursovereenkomst) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Smit 

Website https://www.meanderendemaas.nl/ 

Verbonden partij nee 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit HWBP en Deltaprogramma (zie toelichting onder) 

Bestuurlijk belang/governance Aa en Maas is trekker in de verkenningsfase 
Dhr. De Kleijn  vertegenwoordigt het waterschapsbelang in de 
stuurgroep 
Dhr. Verheijen is voorzitter van de stuurgroep 

Relatie met programma (‘s)  Veilig en bewoonbaar 

Doel samenwerkingsverband 1. Partijen streven in de verkenning naar het realiseren van 
waterveiligheid en daarbij naar versterking van het gebied door 
toe te werken naar een samenhangend pakket van maatregelen. 
De verkenning omvat het uitwerken van rivierverruiming 
overeenkomstig de conclusies uit het MIRT onderzoek, de 
verbetering van de dijk aan de Brabantse zijde op het traject 
Ravenstein-Lith en de gebiedsmaatregelen. 

2. Partijen komen aan het eind van de verkenning tot een keuze 
voor een pakket aan waterveiligheidsmaatregelen bestaande uit 
de rivierverruiming en dijkversterking aan de Brabantse zijde, in 
relatie tot de Maasbrede waterveiligheidsopgave. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

idem 

Deelnemende partijen  Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en de Gemeente 
Oss  

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Provincie Gelderland, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente 
Wijchen, Waterschap Rivierenland, vereniging Natuurmonumenten. 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland zijn wel partners maar geen mede-ondertekenaars van de 
bestuursovereenkomst. Zij hebben zich gecommitteerd door middel 
van de ondertekening van de startbeslissing voor de verkenning 
door de minister (jan 2017). 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en (Stuurgroep) 
Deltaprogramma Maas 
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waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Belangrijkste (IPM) rollen: 
Externe (rol: Projectmanager) 
Omgevingsmanager afdeling Beleid en Advies (rol: 
Omgevingsmanager) 
Bedrijfskundige afdeling Ontwerp en Realisatie (rol: Manager 
projectbeheersing) 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 
  

Projectgebonden bijdrage Aa en Maas voor de verkenning (€ 
896.000) 
 
Verkenning totaal met bijdragen alle projectpartners: 

 
Begrotingstotaal 
 

indicatief gaat het om de volgende totaalbedragen vanuit het HWBP: 
 Verkenning (2017-2020):              € 15.250.000 
 Planuitwerking (2021-2022)          €  13.800.000 
 Realisatie (2023-2025) :               €117.500.000 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

n.v.t. 
 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Beleidsmatig: mogelijke aanvullende voorwaarden minister IenW voor MIRT-bijdrage op grond van 
het nog op te stellen afwegingskader voor Integraal Riviermanagement (IRM) 

Financieel:  
In een bestuurlijk overleg zijn met de opdrachtgevende partijen afspraken gemaakt over de kosten- 
en risicoverdeling. Daarbij is gedeeld dat het bij de risicoverdeling over uitzonderlijke situaties gaat, 
omdat in het project al een risicoreservering is opgenomen. Door de partners wordt in het ambtelijk 
opdrachtgeversoverleg gezamenlijk gestuurd op deze risico’s. Afspraken over een specifieke 
risicoverdeling vinden de partners niet nodig in deze verkenningsfase gezien de aard van de risico’s en 
de mogelijke gevolgen hiervan.  

Informatie/sturing DB/AB Aa 
en Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming Babs 32587 en 37820 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Ja, Corsa 478837 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

Presentatie STAVAZ AB 12102018 
Instemming AB met kansrijke alternatieven 16112018  
DB/Commissies/AB/ worden periodiek (in de praktijk ca elk half jaar) 
geïnformeerd en besluitvorming over mijlpaal aan het eind van elke 
fase vindt via DB en AB plaats. 
Aanvraag financiële middelen vindt per (deel)fase plaats via 
kredietvoorstel. 

Uittredingsmogelijkheden Elke partij is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden indien de 
andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, dan wel 

Bijdrage partners Verkenning totaal

HWBP (90% van 85%) 11.666.000€              

Waterschap Aa en Maas (6%) 896.000€                    

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (12%) 1.793.000€                 

Provincie Noord-Brabant (6%) 870.000€                    

Gemeente Oss 25.000€                       

Totaal 15.250.000€              
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niet deugdelijk nakomt en de niet nakoming /van een zodanige aard 
is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, een en ander als bedoeld 
in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 

(Tussen)resultaten en 
evaluatie 

 

n.v.t. 

 

Relatie met het Deltaprogramma  

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaprogramma. Het valt onder het 
uitvoeringsprogramma, het zogenaamde Deltaplan Waterveiligheid. De relatie tussen beide 
programma's bestaat er vooral uit dat de lange termijn opgaven en voorkeursstrategieën van het 
Deltaprogramma verbonden moeten worden met de kortetermijnmaatregelen van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook de verschillende investeringsagenda’s vergen afstemming. 
De deltabeslissingen die het Kabinet op voorstel van de deltacommissaris op Prinsjesdag 2014 heeft 
aangeboden aan de Tweede Kamer, vormen de beleidsmatige uitgangspunten voor de maatregelen 
in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Besluitvorming BABS 

32587 Intentieovereenkomst MIRT onderzoek koploper Ravenstein-Lith (Deltaprogramma Maas) 

DB 11/01/2016  

•  1. In te stemmen met de afspraken in de te ondertekenen intentieovereenkomst MIRT onderzoek 
koploper Ravenstein – Lith; 
2. In te stemmen met het informeren van het Algemeen Bestuur over de ondertekenende 
intentieverklaring. 

AB 26/2/2016: 
Kennis te nemen van de ondertekende intentieovereenkomst koploper Ravenstein-Lith als start (pilot) 

van de voorbereiding van uitvoeringsprojecten waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma 

Maas. 

37820 

DB 9/1/2017 

In te stemmen met bijgaande informatienota voor het Algemeen Bestuur om hen te informeren over de 

ondertekening van de bestuursovereenkomst en de startbeslissing voor Ravenstein-Lith. 

AB 10/2/2017 

Kennis te nemen van de ondertekening van de bestuursovereenkomst en de startbeslissing voor 

Ravenstein-Lith  
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Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening hoge 
zandgronden 2016-2021 in regio zuid 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) 2016-2021 (getekend 7 sept 2015) 
 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Bestuursovereenkomst 

Portefeuillehouder Aa en 
Maas 

Dhr. Verheijen 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiger in partij 

Dhr. Verheijen is   vicevoorzitter stuurgroep RBOM/DHZ 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Beleidsadviseur Klimaatadaptatie (afdeling Beleid en Advies) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Smit 

Website https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-
thema/water/bescherming-tegen-water/rivieren-maas-en-
merwedes/deltaplan-hoge-zandgronden 

Verbonden partij Nee (geen zelfstandige entiteit) 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit Deltaplan zoetwatervoorziening 

Bestuurlijk belang/governance Dhr. Verheijen, is vicevoorzitter van het Regionale Bestuurlijk 
Overleg Maas (RBOM) waarin het Deltaplan Hoge Zandgronden 
wordt besproken. Binnen waterschap Aa en Maas wordt in 
verschillende projecten uitvoering gegeven aan het programma 
(bron website Aa en Maas) 

Relatie met programma (‘s)  ☐ Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒ Voldoende water en robuust watersysteem 

☐ Gezond en natuurlijk water 

☐ Schoon Water 

☐ Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband De afspraken vast te leggen tussen (1) Regionale Partijen en het Rijk 
en tussen (2) de Regionale Partijen onderling voor de uitvoering van 
het Werkprogramma Hoge Zandgronden 2016-2021. De afspraken 
betreffen de organisatie van de uitvoering, de financiering en de 
rapportage over besteding van middelen. 
Doel werkprogramma: nemen van maatregelen in de hoge 
zandgronden om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, zodat 
ook in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor een 
gezonde economie, een 
leefbaar land en een robuuste ecologie. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

idem 

Deelnemende partijen  Ministerie van Infrastructuur en milieu, provincies Limburg en 
Noord-Brabant, 
waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, 
Waterschap Limburg (rechtsopvolger van waterschappen Peel en 
Maasvallei en Roer en Overmaas), Brabant Water, 
Waterleidingmaatschappij Limburg, Zuidelijke Land en 
tuinbouworganisatie, Limburgse Land en tuinbouwbond, 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/bescherming-tegen-water/rivieren-maas-en-merwedes/deltaplan-hoge-zandgronden
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/bescherming-tegen-water/rivieren-maas-en-merwedes/deltaplan-hoge-zandgronden
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/bescherming-tegen-water/rivieren-maas-en-merwedes/deltaplan-hoge-zandgronden
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Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten Regio Noord-Brabant en 
Limburg, Stichting het Brabants landschap, Stichting het Limburgs 
Landschap, Brabantse Milieufederatie, Stichting Milieufederatie 
Limburg, Gemeente Breda, Gemeente Eindhoven 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Via de subsidieregeling die in het kader van het Deltaplan Hoge 
Zandgronden door de provincie Noord Brabant is opgezet, heeft een 
groot aantal partijen (al of niet in samenwerking) zich bij de 
uitvoering aan gesloten.  

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Binnen het RBOM worden ook de KRW en het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie besproken. 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Binnen Aa en Maas wordt een groot aantal projecten uitgevoerd in 
diverse districten waardoor veel mensen betrokken zijn bij het werk 
aan de klimaatrobuuste zoetwatervoorziening. 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Investering o.b.v. Regionaal Bod € 17.763.616 

Begrotingstotaal Regionaal bod € 139.209.989 
Vanuit Deltafonds € 150.000.000 voor 2016-2021, waarvan € 
60.000.000 voor Deltaplan Hoge Zandgronden, waarvan € 
33.000.000 voor de zuidelijke hoge zandgronden, waarvan € 
5.600.000 voor Aa en Maas.  De provincie Noord-Brabant investeert 
€ 15.000.000 waarvan € 5.100.000 voor het beheergebied van Aa en 
Maas. Totale raming investering beheergebied Aa en Maas € 
28.463.616 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

Inmiddels wordt gewerkt aan de volgende fase van het Deltaprogramma Zoetwater. Hiervoor is 
binnen het Deltafonds (weer) een reservering gemaakt van € 150.000.000 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Door de programmatische aanpak (veel potentiële projecten) is het financiële risico beperkt en 
beheersbaar. 

Informatie/sturing DB/AB Aa 
en Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming Zie onder 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Ja (op website provincie aangetroffen, in Corsa niet ondertekende 
versie (020859)) 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

De investeringen in zoetwater door Aa en Maas, ingebracht in het 
Deltaplan zijn opgenomen in het WBP 2016-2021. Uitvoering van 
individuele projecten wordt via kredietaanvragen voor gelegd aan 
het AB.  

Uittredingsmogelijkheden Beëindiging kan uitsluitend plaatsvinden om zwaarwegende redenen 
die naar 
redelijkheid niet waren te voorzien. 

(Tussen)resultaten en 
evaluatie 

 

Uiterlijk 31 juli 2018 zullen de Partijen evalueren in hoeverre zij er gezamenlijk in slagen om de 
transitie richting een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening vorm te geven volgens de strategie 
(be)sparen aanvoeren-adapteren/accepteren. Op basis daarvan wordt in gezamenlijk overleg 



   
45 

vastgesteld of het maatregelpakket aanpassing behoeft. (art 3e v/d overeenkomst). Deze evaluatie is 
begin 2018 uitgevoerd en heeft niet geleid tot bijstelling van het werkprogramma. 

 

Besluitvorming BABS 

ID 26979: DB 21-4-2015 / AB 5-6-2015 Bestuursovereenkomst Zoetwater Zuid-Nederland 

In te stemmen met het voorstel aan het AB om: 

In te stemmen met ondertekening van de Bestuursovereenkomst Zoetwater van Regio Zuid namens 

Waterschap Aa en Maas door dijkgraaf Lambert Verheijen 

ID 28601: DB 13-7-2015 / AB 9-10-2015 Uitbreiding krediet Deltaplan Hoge Zandgronden    

 In te stemmen met uitbreiding van het krediet 'Deltaprogram Hoge Zandgronden'  
van € 295.800 naar een totaal van € 685.800.  
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Convenant Bestuurlijk regieteam De Maashorst  
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) Start 15 juli 2016 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

Bestuursconvenant 

Portefeuillehouder Aa en 
Maas 

Dhr. De Groot 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiger in partij 

Dhr. De Groot (rol: Adviseur in Bestuurlijk regieteam) 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Joost Rooijakkers 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Smit 

Website www.bezoekdemaashorst.nl; 
www.allemaalmaashorst.nl 

Verbonden partij Nee (wij hebben het convenant alleen als adviseur getekend) 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐ Initiatief derde(n), te weten: …. 

☒ Eigen ambitie; samenwerking met partijen uit de streek, opzet 

programmabureau Maashorst/bestuurlijk regieteam, watervisie 

Maashorst 2008 

☐Anders, te weten: …. 

Bestuurlijk belang/governance Het bestuurlijk regieteam bestaat uit opdrachtgevers voor de 
opgaven van De Maashorst. Provincie en Aa en Maas zijn adviseurs. 
Het regieteam geeft namens de besturen opdrachten aan Stichting 
de Maashorst in uitvoering om bepaalde taken in de Maashorst ter 
hand. Tevens controleert zij de Stichting. Voor zover de Bestuurlijk 
regiegroep rechtshandelingen wil plegen vergt dit instemming van 
elke partij. 
De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin 
partijen zijn vertegenwoordigd die fysiek en aan de slag zijn binnen 
De Masshorst. 
 
Aa en Maas heeft als adviseur geen stemrecht. 

Relatie met programma (‘s)  ☐Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒ Voldoende water en robuust watersysteem 

☒ Gezond en natuurlijk water 

☐ Schoon Water 

☐Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband De samenwerking tussen de opdrachtgevende partijen vast te 
leggen, alsmede de taken van het Bestuurlijk Regieteam. 
Het doel voor de Maashorst is het realiseren van het 
Maashorstmanifest met streefbeelden voor het jaar 2020, dat is 
vastgesteld in 2010. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

Het vast houden van water in het gebied. Het herstellen van het 
watersysteem door beken, vennen en wijstgebieden te herstellen in 
de Maashorst (op basis van de watervisie Maashorst 2008). Hiervoor 
heeft het waterschap € 300.000 toegezegd.  

http://www.bezoekdemaashorst.nl/
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Deelnemende partijen  Gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden en Staatsbosbeheer. 
Aa en Maas en provincie Noord-Brabant zijn medeondertekenaars 
en vervullen een adviserende rol.  

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Stichting de Maashorst in uitvoering.  
De stichting geeft concreet handen en voeren aan beheer- en 
inrichtingsprojecten die zijn opgenomen in de jaarplanning van de 
Maashorst. 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

n.v.t.  

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Aa en Maas heeft een adviesrol en is projectleider voor 
watersysteemherstel projecten.  

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

€ 10.500 per jaar via exploitatie district Loosbroek.  
€ 10.000 aan het natuurcentrum via het exploitatiebudget van 
communicatie (per jaar). 
Dit wordt jaarlijks bestuurlijk bekrachtigt in de jaarwerkplanning van 
de Maashorst.  
En € 300.000 inrichtingsgelden voor projecten uit de watervisie 
Maashorst 2008 (zie brief met ons kenmerk 364721).  

Begrotingstotaal Zie het bovenstaande 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

De Maashorst is bezig om haar governance te herzien.  
Uitvoering Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst (2015-2019) 

Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

Voor het uitvoeren van die niet via de exploitatie lopen is goedkeuring van het AB nodig (besteding 
€300.000). 

Informatie/sturing DB/AB Aa 
en Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming Zie onder 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Ja, Corsa 024668 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

De tussen evaluatie van het Ibep (Inrichtings- en beheerplan de 
Maashorst) is ter informatie en onze reactie ter goedkeuring langs 
ons DB geweest (Brief van DB met reactie aan Programmabureau en 
Bestuurlijk regieteam met Corsanummer 486275) 

Uittredingsmogelijkheden n.v.t 

(Tussen)resultaten en 
evaluatie 

 

Partijen zullen de inhoud en de uitwerking van het convenant binnen 2 jaar na ondertekening 
evalueren (art. 7 overeenkomst). 

 

Besluitvorming BABS 

6606 AB, 08-04-2011:  AB heeft het voorstel om deel te nemen in de Stichting De Maashorst 

aangehouden. 
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 “Het Algemeen Bestuur besluit tot aanhouding van het voorstel tot deelname in de stichting 

Maashorst in uitvoering en vraagt om nadere informatie op een aantal onderdelen in de vorm van 

een aangepaste adviesnota.” 

7493, AB 29-09-2011: AB kennis nemen van brief inzake stichting Maashorst (brief van DB 30-08-

2011) 
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Lumbricus 
Algemene kenmerken  

Looptijd (start/einddatum) 1 Juli 2016  - Tot 6 maanden na afloop van het laatste onder het 
programma gefinancierde project. De overeenkomst kan worden 
verlengd 

Aard van de samenwerking / 
contractvorm / entiteit 

samenwerkingsovereenkomst / Consortium 

Portefeuillehouder Aa en 
Maas 

Dhr. De Groot 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiger in partij 

Dhr. Verheijen 

Contactpersoon Aa en Maas 
(ambtelijk) 

Senior hydroloog (afdeling Onderzoek en Monitoring) 

Verantwoordelijk directielid Dhr. Verlaan 

Website www.programmalumbricus.nl 

Verbonden partij Nee (geen zelfstandige entiteit) 

Beleidsinformatie  

Grondslag/ontstaan uit ☐Wetgeving, te weten: …. 

☐Initiatief derde(n), te weten:  

☒Eigen ambitie: dijkgraven Vechtstromen, Aa en Maas en DG 

Ruimte en Water I&W hebben mekaar gevonden in de noodzaak 

voor een integrale onderbouwing van een kimaatrobuuste inrichting 

van het bodem- en watersysteem. 

☐Anders, te weten: …. 

Bestuurlijk belang/governance Dijkgraaf is (als bestuurlijk vertegenwoordiger zuidelijke Zuid-
Nederland en DHZ) lid van de stuurgroep. 
 
Bestuurlijk belang DHZ werd in eerste instantie niet breed gedeeld , 
Aa en Maas zag dit wel en heeft de totstandkoming en realisatie van 
Lumbricus getrokken. Lumbricus Proeftuin Zuid bestaat uit de 
Waterschappen Aa en Maas en Limburg., De Dommel gaat 
aanhaken.  

Relatie met programma (‘s)  ☒Veilig en bewoonbaar beheergebied 

☒Voldoende water en robuust watersysteem 

☒Gezond en natuurlijk water 

☒Schoon Water 

☒Leveren en organiseren van maatschappelijke meerwaarde 

Doel samenwerkingsverband Het programma Lumbricus richt zich op kennisontwikkeling en 
implementatie rond klimaatrobuuste oplossingen voor de huidige 
bodem en waterproblematiek op de hogere zandgronden in 
Nederland en het ontwikkelen en implementeren van een 
klimaatrobuust bodem- en watersysteem van beekdalen door het op 
stroomgebiedsniveau geïntegreerd toepassen van innovatieve 
maatregelen op het gebied van bodem, ondergrond en water. 

Doel Aa en Maas in 
samenwerkingsverband 

idem 

Deelnemende partijen  Lumbricus is een kennisprogramma van meerdere waterschappen 
kennis- en onderzoeksinstellingen en MKB.  
 

http://www.programmalumbricus.nl/
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Hoofdpartner: Waterschap Vechtstromen , Partners: Waterschap Aa 
en Maas, Waterschap Limburg, STOWA, Universiteit Twente, 
Radboud Universiteit, Wageningen University, Wageningen 
Environmental Reserarch, KWR Watercycle Researche Institute, 
Deltares, KnowH2O, FutureWater en Louis Bol Instituut. 
 

Overige betrokken partijen bij 
samenwerkingsverband 
 

Samenwerkingsovereenkomst Lumbricus met de Staat der 
Nederlanden (ministerie van IenM) 
(Corsa 514571) 
Programma Lumbricus legt verbinding met het Deltaprogramma 
Zoetwater, Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en het convenant 
bodemsanering.  
Lumbricus is een van de onderzoekslijnen binnen het Nationale 
Kennisprogramma Water en klimaat (NKWK). 
Provincie Noord-Brabant trekt (op onderdelen) samen op met 
waterschap Aa en Maas / draagt aanvullend bij. Waterschap de 
Dommel wordt actief betrokken. 
Programma KIBO met name bij in het thema Goede Governance. 
 

Relatie met andere 
samenwerkingsverbanden 
waarbij Aa en Maas betrokken 
is 

Steeds in STOWA verband. 

Overige betrokkenen Aa en 
Maas incl. rol  

Afdelingshoofd Onderzoek en Monitoring: opdrachtgever 
Afdelingshoofd Beleid en Advies: opdrachtgever 
Senior hydroloog (afd. Onderzoek en Monitoring): coördinator 
Proeftuin Zuid 
Secretaresse (afd. Onderzoek en Monitoring): ondersteuning 
Trainee (afd. Onderzoek en Monitoring): ondersteuning 
Diverse medewerkers: inhoudelijk aanspreekpunten voor 
verschillende thema’s 
Diverse medewerkers: verbinding met en toepassing kennis in DAW-
projecten en gebiedsproject Verborgen Raamvallei.  
Adviseur communicatie (afd. Ontwerp en Realisatie): communicatie 
Senior adviseur Financiën: adviseur financiën  
Controller: fiscaal/juridisch adviseur 
Senior informatiespecialist (afd. Onderzoek en Monitoring): adviseur 
algemeen 

Financiële gegevens  

Financieel belang/basis van de 
bijdrage 

Begroting is indicatief. Begrote bijdrage Proeftuin Zuid in SOK:  € 
1.913.341,-  
Begrote bijdrage Aa en Maas: € 1.399.295 (jaarlijks € 300.000, 
startjaar 2016 bijna € 200.000). 

Begrotingstotaal € 8 miljoen incl. BTW voor het programma hiervan wordt € 6 miljoen 
incl. BTW gefinancierd door de deelnemers in de overeenkomst 
waarvan € 2 miljoen incl. BTW door ministerie van I&M 

Ontwikkelingen in 
samenwerkingsverband 

 

Waterschap De Dommel is voornemens aan te haken en stuurt eind 2018 een verzoek daartoe naar 
de projectleider t.b.v. agendering in de stuurgroep van januari 2019.  
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Beleidsmatige en financiële 
risico’s 

 

IenW bijdrages (15% per projectplan) worden door proeftuinen als opdrachtgever voorgeschoten en 
achteraf terugbetaalt door penvoerder consortium. 

Informatie/sturing DB/AB Aa 
en Maas 

 

Bestuurlijke besluitvorming Bestuurlijke besluitvorming in Bestuurlijke Stuurgroep. Financiële 
dekking vanuit exploitatie. Verantwoording via BURAP. 
Geen besluitvorming aangetroffen in BABS. 

Ondertekende 
overeenkomst/Corsanr. 

Ja, Corsa 626199 en 502780 

Informatie/sturingsmoment 
DB/AB  

Bijpraatmomenten ter voorbereiding op stuurgroep tijdens PHO 
dijkgraaf, twee maal per jaar. 

Uittredingsmogelijkheden In artikel 10 “Duur en Beëindiging” van de 
samenwerkingsovereenkomst zijn hierover bepalingen opgenomen. 

(Tussen)resultaten en 
evaluatie 

 

2 maal per jaar voorgangsrapportages, wordt vastgesteld door stuurgroep. Project resultaten 
verschijnen als openbaar toegankelijke publicaties. 

 

Besluitvorming BABS 

43274: presentatie in cs Watersystb 18-1-18 

 
Lumbricus-programma 

Lumbricus is een kennisprogramma waarbinnen waterschappen, kennisinstellingen en ondernemers 
samen met agrariërs onderzoek doen naar klimaatrobuuster bodem- en watersysteem. 

Het programma kijkt naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het 
water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme 
stuwen of aan bodemverbetering door middel van ‘bokashi’. 

Deze praktische maatregelen zullen worden geïmplementeerd in proeftuinen in de hoger gelegen 
zandgronden van Oost en Zuid Nederland en zijn verdeeld in vier thema’s.(Bewuste Bodem, Wellend 
Water, Boeiende Beekdalen en Goede Governance) 
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Bijlage 3. Onderzoeken derden 
 
Het onderwerp (regionale) samenwerking speelt in meerdere gemeenten. Onder andere de 
rekenkamercommissies van de gemeente Oss als van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben 
onderzoek gedaan naar deze samenwerking. Onderstaand worden enkele bevindingen uit de 
onderzoeksrapportages weergegeven. 
 
Rekenkamercommissie gemeente Oss 
De rekenkamercommissie van de gemeente Oss heeft onderzoek gedaan naar hoe de gemeenteraad 
kan sturen op samenwerking. In juni 2017 is het rapport “Samenwerken in en buiten Oss” 
aangeboden aan de gemeenteraad van Oss.  
Een passage hieruit: “Het samenwerkingsbeleid van Oss is erop gericht aan te sluiten bij en mee te 
bewegen met ontwikkelingen. Een ander uitgangspunt is zoveel mogelijk lichte vormen van 
samenwerken. We zien ook dat lichte vormen van samenwerken zich soms verder ontwikkelen tot 
zwaardere vormen en/of complexe vormen (ketens). Sommige van deze samenwerkingen, 
bijvoorbeeld AgriFood Capital, krijgen aandacht. Er is echter beperkte aandacht voor de gevolgen van 
het doorontwikkelen van lichte vormen in het algemeen. Dat wil zeggen er is relatief weinig aandacht 
voor bijvoorbeeld de sturing van de raad bij:  

• samenwerkingsvormen die zich hebben doorontwikkeld naar een zwaardere vorm. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld (belangrijke) privaatrechtelijke verbonden partijen (stichtingen en BV’s), 
(belangrijke) contracten, convenanten of subsidies.  

• samenwerkingsvormen waarbij ketens ontstaan. Ketens zijn samenwerkingsvormen die ook 
weer samenwerken voor dezelfde of aanverwante taken.  

 
Dit beeld wordt versterkt doordat Oss weinig evaluaties kent van samenwerkingen. Ook bij graduele 
ontwikkelingen (organische processen) is het goed soms stil te staan bij waar de gemeente 
staat….Dat wil niet zeggen dat de raad altijd intensief betrokken moet worden, maar wel dat er in 
een vroeg stadium besproken dient te worden of en hoe de raad betrokken wil zijn.”  
 
Rekenkamercommissie gemeente ’s-Hertogenbosch 
De rekenkamercommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een rekenkamerbrief over dit 
onderwerp opgesteld met de titel “Regionale samenwerking: stof tot nadenken” (2016). 
Een passage hieruit: “Steeds meer gemeentelijke taken worden bovengemeentelijk uitgevoerd. 
Gemeenten werken samen omdat het moet vanwege wet- en regelgeving , omdat ze zich sterker 
kunnen profileren als regio in concurrentie met andere gemeenten of regio's of, omdat ze samen 
meer kwaliteit tegen minder kosten kunnen bereiken. Steeds vaker is het belang van 's-
Hertogenbosch en haar burgers het best gediend bij beleidsuitvoering in regionaal verband. Maar het 
verlengd lokaal bestuur vergt wel dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol 
effectief vervult. Daar wringt hem vaak de schoen. De taakuitvoering komt meer op afstand van de 
raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale 
samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldongen feiten gesteld en vinden dat zij 
niet tijdig genoeg worden betrokken bij keuzes die regionaal worden gemaakt. Deze problemen zijn 
aan de orde in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, en worden ook ervaren in 's-Hertogenbosch. Hoe 
zorg je dat de raad stuurt in het verlengd lokaal bestuur?” 
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Bijlage 4. Samenwerken volgens de Waterwet 
Waterwet – samenwerking waterschap en gemeente 

De samenwerking, genoemd in de Waterwet, ziet toe op de afstemming van alle watertaken en -
bevoegdheden. Hiermee wordt bedoeld afstemmen van alle watertaken om te komen tot integraal 
waterbeheer. De Waterwet vraagt om samenwerking tussen alle bevoegde gezagsinstanties. 

De samenwerking uit artikel 3.8 Waterwet ziet toe op de afstemming van alle watertaken en -
bevoegdheden. Expliciet worden daarbij genoemd de taken met betrekking tot het stedelijk 
afvalwater, zie ook: zorgplicht stedelijk afvalwater. 
 

Afstemming van taken 

Bij de afstemming van taken gaat het in ieder geval om het beheer van inname, inzameling en 
zuivering van afvalwater. Maar feitelijk gaat het om de afstemming in het hele waterbeheer. Het kan 
gaan om het vormgeven van de zorgplichten voor het hemelwater en grondwater, maar ook om 
(planologische) medewerking van gemeenten bij het realiseren van wateropgaven of het rekening 
houden met waterbelangen bij nieuwbouw en herstructurering (zie ook: Watertoets). Ook kan het 
gaan om optimalisatie van de afvalwaterketen (zuivering en riolering). Daarnaast kan de 
samenwerking zien op waterkwaliteitsmaatregelen, zoals het beperken van het gebruik van 
verontreinigende (uitlogende) materialen. Ook over het onderhoud van oppervlaktewater in stedelijk 
gebied of over het gezamenlijk innen van belastingen kan men afspraken maken. 

Ten aanzien van de afstemming tussen waterschappen en gemeenten bestaat de mogelijkheid dat de 
provincie gebruik maakt van haar bevoegdheid regels te stellen of een aanwijzing te geven aan een 
waterschap (zie ook: Toezicht door provincie). Deze bevoegdheid heeft de provincie op grond van de 
Waterwet niet ten aanzien van gemeenten. Ook heeft de provincie niet langer de mogelijkheid regels 
te stellen of een aanwijzing te geven over het gemeentelijk rioleringsplan (tot 1 oktober 2012 was 
deze mogelijkheid er nog wel op grond van het vervallen artikel 4.24 Wet milieubeheer). 

Ten slotte kan ook nog worden verwezen naar het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW uit 2003), 
het Nationaal Bestuursakkoord water Actueel (NBW Actueel uit 2008), het Bestuursakkoord 
Waterketen uit 2007 en het Bestuursakkoord Water uit 2011, waarbij naast het rijk, de provincies, de 
waterschappen en de gemeenten ook de Vewin partij is. Hoewel de afspraken in deze 
bestuursakkoorden niet in rechte afdwingbaar zijn, vormen ze wel belangrijkste uitgangspunten voor 
het op orde brengen en houden van het watersysteem en het doelmatige beheer van de waterketen. 
Daarnaast kan nog worden verwezen naar de Handreiking afvalwaterakkoord (pdf, 542 kB) en 
permanente samenwerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van 
Waterschappen. 

Afstemming is zeker ook van belang bij de zogenoemde indirecte lozingen (lozingen op het 
gemeentelijke rioolstelsel). Waterschappen hebben hierbij een adviesrol en een taak bij het toezicht. 
Dit is geregeld in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie bij Wabo in dit 
Handboek. 

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-
water/wetgeving/waterwet/organisatie/samenwerking/ 

 
  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WATERWET/article=3.8
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/zorgplichten/
http://www.helpdeskwater.nl/watertoets/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/organisatie/toezicht-hoger-gezag/
http://www.helpdeskwater.nl/?ActItmIdt=1280
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/07/01/bestuursakkoord-waterketen-2007.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/07/01/bestuursakkoord-waterketen-2007.html
https://www.infomil.nl/publish/pages/71715/handreiking_afvalwaterakkoord.pdf
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/nieuws/handreiking-toepassen-regelgeving-afvalwater
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/nieuws/handreiking-toepassen-regelgeving-afvalwater
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wabo/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/organisatie/samenwerking/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/organisatie/samenwerking/
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Bijlage 5: Bronnen 
Interne bronnen: 

Bijlage 1. Speelveld 2018 uit document “samenwerken met water voor nu en later” 

(https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-3-

samenwerken-met-water-voor-nu-en-later-overzicht-speelveld-2018.pdf) 

Diverse ambtelijke en bestuurlijke voorstellen m.b.t. samenwerken, bron Babs 

Diverse documenten m.b.t. samenwerkingsverbanden / steekproef, bron Corsa en Babs 

Nota verbonden partijen 

 

Externe bronnen: 

Rapport “Tussenevaluatie publieke samenwerking in Noordoost Brabant (Mid Term Review)”, juli 

2017, in opdracht van de Bestuurlijke regiegroep 

Rapport “Evaluatie Metropoolregio Eindhoven”, juni 2017, Berenschot 

Rapport “Samen werken in en buiten Oss: Hoe kan de raad sturen op samenwerking?”, 2017, 

Rekenkamercommissie Oss. 

Rekenkamerbrief “Regionale samenwerking: stof tot nadenken”, 2016, Rekenkamercommissie ’s-

Hertogenbosch 

Rapport “Intergemeentelijke samenwerking in Heusden”, 2016, Rekenkamercommissie Heusden 

Rekenkamerbrief “Sturen op samenwerking”, 2018, Rekenkamercommissie Woensdrecht 

Website https://venlo.samenwerkingswijzer.nl/ : Een voorbeeld van een overzicht van 

samenwerkingsverbanden, gemeente Venlo  

Onderzoeksrapport “Grip op samenwerking: Onderzoek van de Rekenkamer Hilversum naar grip van 

de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.”, 5 februari 2018, Partners + Pröpper 

Brief “3 recente rapporten over lokaal en regionaal bestuur”, 22 juli 2016, Unie van Waterschapen 

Rapport “Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid”, 2012, Algemene Rekenkamer 

Rapport “Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én 

samenleving”, 2012, Raad voor het openbaar bestuur, ISBN 978-90-5991-072-0 

  

https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-3-samenwerken-met-water-voor-nu-en-later-overzicht-speelveld-2018.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-3-samenwerken-met-water-voor-nu-en-later-overzicht-speelveld-2018.pdf
https://venlo.samenwerkingswijzer.nl/
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