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Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, evaluatie bestuursakkoord

2017

en bestuursakkoord

2021-2027

Geachte leden van de raad,
Voor u liggen de evaluatie van het bestuursakkoord 2017-2020 en het bestuursakkoord 2021-2027 voor
de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV). In onze brief van 12 oktober 2016 (kenmerk
16.065873) hebben wij u geïnformeerd over de totstandkoming van het bestuursakkoord 2017-2020.
Op
basis van de conclusies uit de evaluatie en de aanwijzing van de samenwerking als werkgebied in het
kader van het Delta Programma Ruimtelijke adaptatie (DPRA)is een nieuw bestuursakkoord gemaakt.
In dit nieuwe bestuursakkoord hebben Waterschap Vechtstromen, waterleidingbedrijfWMD en
gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen de uitgangspunten en visie op
de samenwerking in de waterketen en klimaatadaptatie voor de komende 6 jaar vastgelegd.
Taken en ambities
De watertaken van de gemeente, waterschap en drinkwatermaatschappij gaan verder dan alleen de zorg
voor het beheer van riolering en waterleidingen. De klimaateffecten krijgen steeds meer impact binnen
het stedelijk en landelijk gebied. Een aaneenschakeling van extreem droge zomers afgewisseld met
bovenmatig zware hoosbuien en hittegolven die leiden tot oversterfte vragen om een gerichte aanpak.
Daarnaast hebben de klassieke waterketen taken zoals riolering, drainage, gemalen, waterzuivering en
drinkwaterwinning onze aandacht en sluiten we een verbreding van de samenwerking onder andere in de
richting van watersysteem taken niet uit. Hiermee dragen we bij aan een prettige leefomgeving en
hebben we een belangrijke functie voor de bescherming van de volksgezondheid, veiligheid (droge
voeten) en schoon water en een schone bodem.
De partners hebben de ambitie om mede door middel van samenwerking:
Kosten in de waterketen te besparen (minder meerkosten);
Kwaliteit van de waterketen te verbeteren;
Kwetsbaarheid in de waterketen te verminderen;
Duurzaamheid en innovatie in de waterketen te versterken.
Klimaatbestendig te zijn in 2050
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Resultaten samenwerking
Door gezamenlijk op te trekken is al veel bereikt om deze ambities waar te maken. De landelijke
doelstelling voor kostenbesparing uit het nationaal bestuursakkoord water van 2010 is gerealiseerd. Door
samen te werken is kwaliteit verbeterd en kwetsbaarheid verminderd door beschikbare kennis breder in
te zetten en te bundelen. Dit zien we terug in de aanpak van stresstesten en de publiekscampagne in het
kader van de klimaatadaptatie, het opstellen van gezamenlijke GRP's, het leveren van input voor de
omgevingsvisies en de realisatie van de gezamenlijke hoofdpost riolering. Ook duurzaamheid wordt
bevorderd, ondanks de verschillen in ambitieniveaus tussen de verschillende organisaties.
Toekomst
Er is veel in gang gezet, maar het werk is nog niet af. Samenwerken blijft noodzakelijk, gezien de
ontwikkelingen die raken aan de waterketen zoals klimaatverandering, grondstoffen schaarste en de
ambitie om kringlopen te sluiten. Wateropgaven zijn complexe vraagstukken van de toekomst en vragen
om een ketenbenadering. We blijven elkaar hiervoor ook in de komende jaren nodig hebben. De
oplossing vraagt om een regionaal schaalniveau en specialistische kennis, die gezamenlijk kan worden
ontwikkeld. In de komende periode gaan we ons binnen de samenwerking onder andere richten op het
aanvragen en afhandelen van de impulsgelden met een totale omvang van 5,4 miljoen euro; het opstellen
van een regionale klimaatadaptatie strategie; het door ontwikkelen van de gemeenschappelijke hoofdpost
riolering; het opstellen van een gemeenschappelijk gemeentelijk rioleringsplan en het in beeld brengen
van de kwaliteit en kwetsbaarheid van de huidige personele bezetting.
Zoals de evaluatie laat zien, is de samenwerking mensenwerk in een omgeving van verschillende
ambtelijke en bestuurlijke realiteiten. Partijen streven in dit kader naar een pragmatische en organisch
groeiende samenwerking die past binnen de cultuur van het gebied. Dit leidt tot meerwaarde voor alle
betrokken organisaties. Met het nieuwe bestuursakkoord wordt de ingeslagen weg voortgezet. Partijen
zijn ervan overtuigd dat ze samen meer kunnen bereiken dan ieder afzonderlijk.
Nieuwsbrief
De Samenwerking Noordelijke Vechtstromen geeft periodiek een nieuwsbrief uit. U kunt zich aanmelden
via het emailadres : gemeente@emmen.nl ter attentie van G. Hoogerkamp.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden ons aan de
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.

