




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010, nummer 164; 
 
overwegende dat samenwerking met het waterschap in het waterbeheer en de waterketen leidt tot 
maatschappelijk voordeel; 
 
gelet op de gezamenlijke watertaken en de wens van gemeente en waterschap om de huidige 
samenwerking verder uit te bouwen; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 
 


1. Sluiten van het Waterakkoord Dalfsen met Waterschap Groot Salland; 
2. Tot het in te trekken de ‘Gemeenschappelijke regeling Waterschap Groot Salland en de gemeente 


Dalfsen van 17 juni 2002. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de  plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.Keizer  
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Voorstel:
1. Instemmen met de inhoud van het ‘Waterakkoord Dalfsen’ 
2. Instemmen met ondertekening van het akkoord met het waterschap 
3. Instemmen met het intrekken van de Gemeenschappelijke regeling 
 
 
Inleiding:
Waarom een Waterakkoord Dalfsen ? 
Het waterschap en de gemeente hebben sinds 2002 een samenwerkingsverband in de vorm van een 
gemeenschappelijke regeling (GR) . Deze GR kan worden gezien als een voorloper van dit waterakkoord. 
De GR is echter meer gericht op het mogelijk maken van de samenwerking (juridisch) en het opstellen van 
spelregels om over en weer werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De GR is net als dit waterakkoord 
gericht op samenwerking op het gehele gebied van het waterbeheer. 
 
De afgelopen jaren is in het beleidsveld water een ontwikkeling zichtbaar die leid tot het opstellen van 
waterplannen en (afval)waterakkoorden. In een (gezamenlijk) waterplan worden de ambities ten aanzien 
van het watersysteem vastgelegd. Ook worden projecten en werkterreinen beschreven waarbij de 
gemeente en het waterschap kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Een waterplan is vaak 
kaderstellend en  overkoepelend. In het waterplan Dalfsen 2007-2016 hebben waterschap en gemeente de 
intentie uitgesproken om te komen tot een optimalisatie van het afvalwatersysteem. In de toelichting hierop 
staat dat de daaruit voortvloeiende maatregelen worden opgenomen in een convenant waarin bindende 
afspraken worden gemaakt. 
  
De laatste tijd is de afstemming tussen zuivering en riolering een belangrijk punt in landelijke discussie over 
doelmatiger werken en de bezuinigingsdoelstellingen in de waterketen. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) onderschrijven dan ook de rijksvisie op de 
waterketen. Binnen regionale afvalwaterclusters wordt momenteel gezocht naar verdergaande 
samenwerking tussen gemeenten onderling en met het waterschap. 
  
In dit waterakkoord worden concrete afspraken en intenties ten aanzien van het waterbeheer en de 
afvalwaterketen binnen de gemeente Dalfsen vastgelegd. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar 
onderlinge afstemming en samenwerking.  







 
 
 


  


 
   


 


Het waterakkoord voorziet in de behoefte om de onderlinge samenwerking op het gebied van waterbeheer 
en afvalwaterketen verder te stimuleren, concreet in te vullen. Daarnaast is het akkoord een hulpmiddel om 
deze samenwerking meer transparant te maken voor onze 'klanten' (burgers en bedrijfsleven) en voor de 
toezichthoudende instanties (rijk en provincies).  
 
Door het opstellen van het waterplan (in 2007) en het nu voorliggende waterakkoord is het instrument van 
de gemeenschappelijke regeling (GR) voor wat betreft samenwerking overbodig geworden. Elementen uit 
de huidige GR kunnen altijd worden opgenomen in het waterplan of in het waterakkoord. De bestaande GR 
wordt daarom ingetrokken. De bestaande afspraken ten aanzien van samenwerking bij het 
watersysteembeheer worden opgenomen in het waterakkoord.
 
Beleidskader en rol gemeente:
In het waterplan Dalfsen hebben waterschap en gemeente de intentie uitgesproken om te komen tot een 
optimalisatie van het afvalwatersysteem (maatregel 2.5). De daaruit voortvloeiende maatregelen zouden 
opgenomen moeten worden in een convenant waarin bindende afspraken worden gemaakt. Inmiddels is er 
een optimalisatiestudie afvalwaterketen uitgevoerd. Daarnaast zijn er de laatste jaren diverse 
veranderingen in wetgeving doorgevoerd, die het meer dan ooit noodzakelijk maken om heldere afspraken 
te maken tussen waterpartijen. De gezamenlijke ambities zijn daarbij het vertrekpunt voor het 
waterakkoord. Dit waterakkoord vormt het juridische raamwerk voor onderlinge afspraken over 
waterbeheer en (afval)waterketen. Met de inwerkingtreding van het waterakkoord, vervalt de huidige 
gemeenschappelijke regeling uit 2002.
 
Alternatieven:
Alternatief is het niet afsluiten van een waterakkoord met het waterschap. Synergievoordelen van 
samenwerking worden dan gemist. Dit gaat bovendien lijnrecht in tegen de landelijke beleidslijn om juist 
meer samenwerking te zoeken tussen waterpartijen.
 
Financieel kader:
Er zijn geen directe financiële consequenties vanuit het waterplan Dalfsen. De afspraken zoals nu 
verwoord in de modules van het waterakkoord vallen binnnen de huidige beleidskaders van Waterplan en 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Eventuele extra kosten in de toekomst als gevolg van nieuwe 
afspraken worden aan de raad voorgelegt, ofwel als afzondelijk voorstel, ofwel als onderdeel van een 
nieuw GRP/Waterplan.  
 
Communicatie:
Bij de officiële ondertekening van het afvalwaterakkoord zal via publieke media aandacht worden gegeven 
aan het Waterakkoord Dalfsen.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





