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De voortgang van de regionale samenwerking in de afvalwaterketen Winnet 

Inleiding: 

Gemeente Woerden is deelnemer van de regionale samenwerking in de afvalwaterketen Winnet (Water 
INnovatie NETwerk). Winnet is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden en 14 gemeenten in haar beheergebied. Het doel van de samenwerking is om: 

» kostenstijging te beperken; 
« de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren; 
» en de personele kwetsbaarheid te verminderen. . 

Deze doelen komen voort uit het bestuursakkoord water dat in 2011 is gesloten tussen de koepels van 
provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en drinkwaterbedrijven (VEWIN) en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Min. I en M). 

Kernboodschap: 

Financiële ambitie 
Vanuit het bestuursakkoord water is bepaald dat er in Nederland jaarlijks 380 miljoen minder extra 
uitgegeven mag worden aan de afvalwaterketen in 2020. De regio Winnet levert hieraan haar bijdrage met 
een besparing van 15,2 miljoen. Op dit moment is 9 miljoen hiervan gerealiseerd. Dit betekent dat Winnet 
ruimschoots op koers ligt om haar toegezegde besparing te halen. Gemeente Woerden heeft tot en met 
2015 jaarlijks C138.000 van de beoogde besparing van f427.000 in 2020 gerealiseerd. De geplande 
jaarlijkse stijging van de rioolheffing uit het Gemeentelijk Waterbeleidsplan van 6,50Zo (exclusief 
inflatiecorrectie) is daarom in de programmabegrotingen 2016 en 2017 verlaagd naar respectievelijk 40Zo en 
î0Zo (inclusief inflatiecorrectie). 

Nieuwe SOK 
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) van Winnet loopt tot eind 2016. In 2015 heeft een evaluatie van de 
huidige samenwerking plaatsgevonden. Hieruit kwam o.a. dat Winnet resultaatgerichter moet werken. Op 
dit moment wordt een discussie gevoerd over de inhoud van de nieuwe SOK en hoe we verder met elkaar 
samenwerken binnen Winnet. De teneur op de werkvloer is dat er de afgelopen jaren teveel aandacht is 
ingeslopen voor proces- en organisatiezaken en planning en controlcyclus. De focus op de inhoud van het 
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werkveld is verminderd. Terwijl de energie en meerwaarde van de samenwerking zit op de inhoud. De 
uitdaging is om weer focus op de inhoud te krijgen. 

Uitvoering RAB 
In 2014 is het Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB) door de stuurgroep van Winnet vastgesteld. Het RAB 
focust op vijf thema's, namelijk assetmanagement, hemelwater, duurzaamheid, grondwater en stedelijk 
oppervlaktewater. Per thema staan beleidsafspraken benoemd die elke deelnemer in haar lokale beleid 
vastlegt. In Woerden zullen deze afspraken bij de actualisatie van het Gemeentelijk Waterbeleidsplan in 
2017 een plek krijgen. 
Het RAB bevat ook een actieprogramma per thema om kosten te besparen, kennis te delen en gezamenlijk 
nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Medewerkers van de deelnemers werken samen in vijf themagroepen 
aan de uitvoering hiervan. 
Voorbeelden van acties zijn het uitwerken van assetmanagement voor rioolbeheer, analyse van 
meetgegevens van rioolgemalen en overstorten om een rioolstelsel te optimaliseren, onderzoek naar 
milieu-effecten van verschillende soorten rioolbuis en ecoscans om de kwaliteit van sloten en vijvers te 
bepalen. 

Bijdrage Woerden 
De huidige bijdrage van gemeente Woerden bestaat uit deelname aan de stuurgroep door wethouder De 
Weger en ambtelijke deelname aan de projectgroep en de themagroepen assetmanagement en 
duurzaamheid (trekker). 

Vervolg: 

Gemeente Woerden ziet op dit moment meerwaarde in het voortzetten van de samenwerking binnen 
Winnet. Zij zal zich inzetten voor een resultaatgerichte SOK met een duidelijke focus op inhoud. Woerden 
zal een actieve bijdrage blijven leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van Winnet. 
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