
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Doelmatigheidsonderzoek overdracht vaarwegbeheer 

Doel van deze mededeling: 

Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar doelmatig vaarweg
beheer en de betreffende motie als afgedaan te beschouwen. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie doelmatig vaarwegbeheer: Opdracht aan GS te onderzoeken of overdracht 
van vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland tot doelmatigheidswinst leidt 
(Motie 22, begrotingsbehandeling 16 november 2011, HB 1249890). 

Inleiding: 

Bij de begrotingsbehandeling in november 2011 is een motie aangenomen over 
het vaarwegbeheer. Hierin wordt aan het college opgedragen: 

"- Te onderzoeken welke winst in l<waliteit, efficiëntie en maatschappe
lijke kosten bereikt kan worden door het vaarwegbeheer te delegeren 
aan Waterschap Zuiderzeeland 
- Hierover binnen een jaar aan Provinciale Staten rapport en advies uit 
te brengen" 

Op 29 oktober heeft u een mededeling ontvangen waarin een tussenstand werd 
gepresenteerd (HB 1417010). 
Eind april is het onderzoek afgerond. Dit heeft langer geduurd dan eind vorig jaar 
was voorzien. De reden hiervoor is dat de scope van het onderzoek tussentijds 
verbreed is naar watersysteembeheer (waterschap) en beheer en onderhoud nat 
en droog (provincie). 
Het onderzoek is uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van het waterschap en de 
provincie. De conclusies van het rapport worden (ambtelijk) door beide organisa
ties gedragen. De conclusies zullen eind juni aan de Algemene Vergadering van 
het waterschap worden aangeboden. 

Mededeling: 

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat overdracht van vaarwegbeheer van 
de provincie naar het waterschap niet leidt tot doelmatigheidswinst. Het onder
zoek geeft hiervoor 2 verklaringen: 
- anders dan in veel andere provincies en waterschappen is de taakverdeling op 
het gebied van vaarwegbeheer in Flevoland helder geregeld. Er is geen sprake 
van bestuurlijke drukte of overlap van taken. Provincie en waterschap voeren 
grotendeels verschillende taken uit. Door deze heldere taakverdeling kunnen 
beide organisaties efficiënt die taken uitvoeren, waarvoor zij aan de lat staan, 
zonder eikaars werk (over) te doen. Bovendien benutten beide overheden al in 
grote mate de slagkracht van de markt. 
- de provincie heeft de operationele werkzaamheden rond vaarwegbeheer effici
ënt georganiseerd, o.a. door een koppeling te maken tussen operationele werk
zaamheden voor nat en droog. Overdracht van taken leidt tot een situatie waar
bij het te verwachten is dat de efficiënte werkwijze van de provincie aanmerke
lijk verslechterd wordt. Dit zijn structurele transitiekosten die niet gecompen
seerd worden door extra efficiency winst bv. door de koppeling van vaarwegbe
heer taken en watersysteembeheer taken bij het waterschap. 
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PS met de oplevering van het onderzoeksrapport als afgedaan. 

Ter inzage in de leeskamer 

Onderzoek (HB 1488953) als bijlage meegestuurd/in de bakjes van de Statenleden gelegd. 

Verdere informatie 

Samenvatting belangrijkste conclusies uit het onderzoek: 

Het bestuursakkoord water was voor veel provincies en waterschappen de aanleiding om de 
discussie te starten over een logische en doelmatige verdeling van het vaarwegbeheer. Een 
rondje langs verschillende provincies en waterschappen leert dat in veel provincies veel 
meer partijen bij het vaarwegbeheer betrokken zijn dan in Flevoland en dat de scheidslij
nen vaak ook gecompliceerder liggen dan hier. In veel provincies valt er dus in ieder geval 
winst te halen in een overzichtelijker verdeling van het vaarwegbeheer. 
In Flevoland valt op dit punt geen winst te halen. 

- Aan de hand van 7 taken die de provincie in het vaarwegbeheer hanteert is nagegaan wie 
die taken nu uitvoert. De conclusie is dat er geen taken zijn in het vaarwegbeheer die zo
wel door provincie als door waterschap worden uitgevoerd. Met uitzondering van het bag
geren voert de provincie alle taken uit. Wat dat betreft zijn we in Flevoland dus doelmatig 
georganiseerd. 
De taken zijn geordend naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. De conclusie is 
dat de strategische taken bij de provincie horen vanwege het democratisch proces rond al
locatie van middelen. Dat geldt ook voor een groot deel van de tactische taken (bijvoor
beeld onderlinge afweging van de uitvoeringsstrategieën en keuzes binnen een uitvoerings
strategie waar u later dit jaar nog over zult spreken). 
In de loop van het onderzoek is de scope verbreed, omdat er zo weinig overlap zit in vaar
wegbeheer sec. Daarom Is voor het waterschap de verbinding gelegd met het watersysteem 
(tochten en overige watergangen) en voor de provincie met wegbeheer. Dit om mogelijke 
synergie effecten in beeld te brengen. Wanneer ook het watersysteembeheer door het wa
terschap in ogenschouw wordt genomen is er in beperkte mate sprake van de uitvoer van 
vergelijkbare taken. Voor een aantal taken die ogenschijnlijk vergelijkbaar zouden kunnen 
zijn, geldt in de praktijk een nogal verschillend uitvoeringsniveau (voorbeeld: langs tochten 
van het waterschap zijn oeverbeschoeiingen eenvoudige houten constructies, de meeste 
oeverbeschoeiingen van de provincie zijn robuuste kunststoffen of stalen damwanden). Mo
gelijke overlap (maar op verschillende locaties) is er bij groenbeheer en aanleg van natuur
vriendelijke oevers (bij het waterschap duurzame oevers). 
Bij de provincie is in hoge mate sprake van synergie in de uitvoering van taken voor nat en 
droog (veel combifuncties). 

- Vervolgens is een beoordelingstabel gemaakt voor doelmatigheid volgens 6 criteria (effici
ency, kwaliteit, flexibiliteit, maatschappelijke kosten, bestuurlijke verantwoordelijkheid 
en transitie). Deze tabel is zowel voor de huidige situatie als voor een situatie met taak
overdracht van met name operationele taken gescoord. 
Bij deze beoordeling scoort de huidige situatie op bijna alle onderdelen positiever dan bij 
taakoverdracht. 
Daarom is de conclusie van Berenschot dat overdracht van het vaarwegbeheer de doelma
tigheid niet vergroot. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn op de eerste pagina aan
gegeven: in Flevoland is de taakverdeling tussen overheden helder geregeld, er is geen 
sprake van overlap of bestuurlijke drukte, beide overheden benutten al in grote mate de 
slagkracht van de markt, provincie en waterschap voeren grotendeels verschillende taken 
uit; structurele transitiekosten van taakoverdracht zijn groot, doordat de provincie aanleg 
en beheer van nat en droog efficiënt heeft georganiseerd. Bij taakoverdracht wordt die ef
ficiënte organisatie te niet gedaan. 
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 

Het Bestuursakkoord Water en de motie van Provinciale Staten van Provincie Flevoland over de 
overdracht van vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland waren voor deze provincie en het 
waterschap aanleiding voor een gezamenlijk doelmatigheidsonderzoek. De hoofdvraag van het 
onderzoek Is: 

Is er doelmatigheidswinst binnen Flevoland realiseerbaar door overdracht van het vaarwegbeheer 
van de provincie naar het waterschap, en zo ja welke? 

Het doel is een onderzoek op basis van feitelijke bevindingen, op basis waarvan beide overheden 
een eigen standpunt kunnen innemen. 

1.2 Context 

De ondertekenaars van het Bestuursakkoord Water {aprW 2011) werken in lijn met de gemaakte 
afspraken aan een doelmatiger waterbeheer. In het Bestuursakkoord Water wordt vooral ingezet op 
meer doelmatigheid door het opnieuw definiëren van taken, rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. In dit akkoord is het uitgangspunt opgenomen om de verantwoordelijkheid van 
operationele taken op het gebied van waterbeheer over te dragen naar een uitvoerende overheid. 
Vaarwegbeheer is een gebied waarvoor provincies verantwoordelijkheid hebben voor strategische, 
tactische en operationele taken. Hiervoor wordt onderzocht of het zinvol is om deze taak over te 
dragen en onder welke voorwaarden. In de Invoeringswet Waterwet is bepaald dat provincies voor 
het eind van 2012 bezien of de toebedeling van vaarwegbeheer moet veranderen. De koepels 
hebben onder regie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) daartoe een Handreiking opgesteld voor 
de verdeling van kosten die gemoeid zijn met de overdracht van het vaarwegbeheer. 

De Waterwet (december 2009) beoogt de overheidszorg voor de watersystemen in ons land, zowel 
wat betreft de veiligheidsopgave en het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer als het vaststellen van 
de maatschappelijke functies van water, in één wet te regelen. De wet biedt daarmee de juridische 
verankering van een ontwikkeling naar integraal waterbeheer, met daarbij logische en efficiënte 
verdeling taken van vaarwegbeheer 

Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland, de Flevolands gemeenten en RWS hebben 
vanaf 2010 tot eind 2012 gewerkt aan de implementatie van de Waterwet in Flevoland. Belangrijk 
doel was het aanwijzen van de Flevolandse vaarwegen en de beheerders daarvan. De resultaten 
hiervan zijn vastgelegd in de herziene Verordening op de Fysieke Leefomgeving Flevoland. 
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Eind 2011 is door Provincie Flevoland een motie aangenomen over de overdracht van het 
vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland. Het college van Gedeputeerde Staten wordt daarin 
opgedragen om: 

• onderzoek te doen naar welke winst in kwaliteit, efficiency en maatschappelijke kosten bereikt 
kan worden door het vaarwegbeheer te delegeren aan Waterschap Zuiderzeeland 

• hierover binnen een jaar aan Provinciale Staten rapport en advies uit te brengen. 

1.3 Gevolgde werkwijze 

Dit onderzoek is in december 2012 gestart met een startgesprek met de opdrachtgevers. 

Vervolgens is een inventarisatie uitgevoerd van de huidige taken en budget. We hebben diverse 
documenten bestudeerd en ook regelmatig contact gehad met betrokken beleidsmedewerkers en 
afdelingshoofden van beide opdrachtgevers. Deze taken en budget zijn (voor zover mogelijk) 
geclusterd naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tevens is aangegeven hoe de 
belangen gerelateerd zijn aan vaarwegbeheer en watersysteembeheer. 

Parallel aan de inventarisatie van de taken en budget is ook geïnventariseerd (op hoofdlijnen) hoe 
andere provincies en waterschappen omgaan met de samenwerking. Daarvoor zijn diverse 
telefonische interviews afgenomen. 

Na de inventarisatie zijn wij verder gegaan met de beoordeling van de mogelijke 
doelmatigheidswinst in het geval van taakoverdracht. Dit betrof een kwalitatieve beoordeling van de 
huidige situatie en een situatie waarin sprake is van taakoverdracht. Voor deze beoordeling is 
gebruik gemaakt van een beoordelingskader, dat Berenschot voor deze opdracht heeft opgesteld. 

Het onderzoek is medio april 2013 afgerond met het opleveren van deze rapportage. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport hebben wij onze bevindingen over het inzicht in de taken, formatie en 
uitvoeringsbudget van het waterschap en de provincie binnen het vaanwegbeheer in Flevoland 
verwerkt. In dit hoofdstuk hebben wij ook onze inzichten in de yvijze waarop andere provincies en 
waterschappen omgaan met vaarwegbeheer opgenomen. 

In hoofdstuk drie staat onze beoordeling van de huidige situatie en de situatie van taakoverdracht 
van vaarwegbeheer centraal. 

Tot slot van dit rapport ook hoofdstuk vier met onze conclusies en aanbevelingen. 

Dit rapport bevat ook een tweetal bijlagen: 

Bijlage I: Overzicht documenten en respondenten 

Bijlage 2: Overzicht vaarwegen 
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2. Huidige taken en kosten vaarwegbeheer 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de inventarisatiefase van dit onderzoek verwerkt. We  
beginnen in paragraaf 2.1 met een korte beschri jving van de huidige taken en taakverdeling  
voor vaarwegbeheer. Vervolgens gaan we in paragraaf 2.2 in op de relatie tussen taken voor  
vaarwegbeheer en taken voor watersysteembeheer. In paragraaf 2.3 zijn de taken voor  
vaarwegbeheer geclusterd naar type besturingsniveau. Paragraaf 2.4 is gewijd aan de kosten van  
vaarwegbeheer en de relatie met wegbeheer en waterbeheer. De wijze waarop andere provincies  
en waterschappen omgaan met vaarwegbeheer is verwoord in paragraaf 2.5. Dit hoofdstuk wordt  
afgesloten met paragraaf 2.6, waarin een aantal hoofdpunten uit hoofdstuk 2 zijn samengevat. 

2.1 Huidige taken vaarwegbeheer 

De huidige grondslag voor de samenwerking tussen Provincie Flevoland en Waterschap 
Zuiderzeeland op het gebied van vaarwegbeheer is de herziende Verordening voor de Fysieke 
Leefomgeving (FLV 2012, art. 5.11). In deze verordening heeft de provincie vastgelegd wat de 
vaarwegen zijn binnen Flevoland en wie de beheerder is van deze vaarwegen. 

Provincie Flevoland is belast met het vaarwegbeheer van de aangegeven regionale wateren. Dit 
betekent dat de zogenaamde categorie Z vaarwegen en bijbehorende sluizen en beweegbare 
bruggen behoren tot de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Voor de categorie X en Y is er geen vaarwegbeheerder. Op deze wateren is wel sprake van 
recreatievaart, maar het waterschap maakt hier geen meerkosten ten opzichte van het 
watersysteembeheer. Waterschap Zuiderzeeland is belast met het beheer van het watersysteem 
dat behoort tot de taak van het waterschap. Waterschap Zuiderzeeland heeft deze taak ook zo 
omschreven in artikel 4 van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008. 

Zie voor een overzicht van de categorie Z, X en Y bijlage 2 van dit rapport. 

Deze doelmatigheidsstudie heeft als focus de categorie Z vaarwegen en bijbehorende sluizen en 
beweegbare bruggen. Ter illustratie is op de volgende pagina een kaart opgenomen. De blauwe 
lijnen betreffen de categorie Z vaarwegen. 
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Het provinciale vaarwegbeheer bestaat uit het technisch belieer (het onderhoud van 'de bak', 
oevers, objecten en bediening van sluizen en bruggen) en het nautisch beheer me\ behulp van de 
bepalingen van de Scheepvaartverkeerswet (SVW) en het uitvoeringsbesluit daarvan in de vorm 
van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).̂  

In onderstaand kader is een uitwerking van de taken voor technisch beheer (1 tot en met 6) en 
nautisch beheer (7) opgenomen. 

1) Vaarwegbak; Het beheer aan de vaarwegbak bestaat uit het baggeren. 

2) Oeverconstructies; Het oeveronderhoud bestaat uit: a) de instandhouding en het vernieuwen van 
oeverconstructies en b) aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

3) Objecten: sluizen en beweegbare bruggen; Het onderhoud aan objecten: sluizen en beweegbare 
bruggen bestaat uit aanbrengen van voorzieningen bij elke sluis en brug, het aanbrengen van houten 
remmingwerken ter bescherming van de betonconstructies en onderhoud aan onderdelen van objecten 
zoals de elektrotechnische installatie, de hydraulische installatie, het bewegingswerk en de bouwkundige 
structuren. 

4) Afmeervoorzleningen; Voor het onderdeel afmeervoorziening gaat het om aanleg en onderhoud van 
steigers en loswallen. 

5) Talud en piasberm/ groen langs oevers. Het talud en piasberm / groen langs oevers bestaat uit het in 
standhouden van het profiel, het maaien van de taluds en de piasbermen en waar aanwezig 
onderwatertaluds. 

6) Bediening van sluizen en beweegbare bruggen. 

7) Nautisch beheer (inclusief calamiteitenregeling); Het nautisch beheer van de provincie bestaat uit het 
opstellen van regels voor het vaargedrag op de provinciale vaarten en de aanleg en de handhaving 
daarvan.  

Voor het bepalen van de mogelijke doelmatigheidswinst is het nautisch beheer buiten 
beschouwing gelaten. 

Taken Waterschap Zuiderzeeland 

Het waterschap beheert alle oppervlakte wateren binnen de dijken van de provincie en het 
Kadoeler- en Vollenhovermeer. Zij voert daarop het beheer ten aanzien van de waterkwaliteit en -
kwantiteit uit. Voor alle wateren, dus ook voor de vaarwegen (categorie Z) heeft het waterschap 
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsverantwoordelijkheden. Op het gebied van vaanwegbeheer heeft 
het waterschap als enige taak het baggeren van de provinciale vaarwegen. De provincie en het 
waterschap hebben dit vastgelegd in een overeenkomst (2004). De reden hiervoor is dat t.b.v. het 
watersysteem beheer de vaanwegen dieper gebaggerd moeten worden (leggerprofiel), dan voor het 
vaarwegbeheer (vaarprofiel). 

^ Bron: implementatie Waterwet. 
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De kosten van het baggeronderhoud worden daarom verdeeld in de verhouding waterschap 80% en 
provincie 20%. Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding tussen het leggerprofiel (ten behoeve 
van het watersysteembeheer) en het vaarprofiel (ten behoeve van de scheepvaart). 

Het waterschap heeft de baggerwerkzaamheden uitbesteed aan de markt. De werkzaamheden die 
door Zuiderzeeland ten behoeve van het baggeren uitgevoerd worden zijn: a) het opstellen van 
meerjarenplanning en - rapportages, b) peilwerkzaamheden, c) bepalen kwaliteit van de 
baggerspecie, d) onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet, e) opstellen bestekken en 
bijbehorende kaart, f) directievoering en g) toezicht op de uitvoering. 

2.2 Huidige taken voor vaarwegbeheer en vergelijkbare taken voor waterbeheer 

Aangezien het waterschap - naast de uitvoering van de baggerwerkzaamheden - geen andere taken 
uitvoert voor vaarwegbeheer is er in de huidige situatie sprake van een strikte scheiding tussen de 
werkzaamheden van het waterschap en de werkzaamheden van de provincie. 

Voor deze doelmatigheidsstudie is daarom ook breder gekeken naar de werkzaamheden die het 
waterschap in het kader van wafersysfeembeheer uitvoert. Waterschap Zuiderzeeland is namelijk 
beheerder van de overige wateren waarop gevaren wordt. Dit zijn de categorie X en Y wateren en 
de tochten. Een aantal X en Y vaarten die volledig bij het waterschap in beheer zijn heeft een 
nevenfunctie voor het recreatieve scheepvaartverkeer. Zo behoren de Hoge Dwarsvaart, de 
Larservaart en de Swiftervaart tot het basistoervaarnet van de Beleidsvisie Recreatietoervaart 
Nederiand (BRTN). Deze vaarten zijn in beheer van het waterschap en worden niet voor 
beroepsvaart, maar vrijwel uitsluitend gebruikt door de recreatievaart. Het waterschap maakt geen 
meerkosten voor vaarwegbeheer ten opzichte van de kosten die zij maakt voor het 
watersysteembeheer. 

Voor de overige wateren waarop gevaren wordt, verricht het waterschap in beperkte mate 
vergelijkbare werkzaamheden als de Provincie Flevoland. Concreet gaat het bij het 
watersysteembeheer om de volgende taken en werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met het 
vaarwegbeheer: 

• Baggeren. Echter deze taak heeft de provincie uitbesteed aan het waterschap. De provincie 
baggert zelf dus niet. 

• Aanleg en onderhoud van natuuriijk vriendelijke oevers (nvo's). Inclusief grondverwerving. In 
verhouding tot de totale provinciale opgave voor oeverconstructies voor de komende jaren 
(vervangingsopgave) vormen de nvo's een relatief bescheiden opgave. De werkwijze voor de 
voornamelijk 'harde' oeverconstructies wijkt sterk af van die voor de nvo's.. 

• Afmeervoorziening. Dit heeft bij het waterschap een zeer beperkte omvang. 

• Maaien van taluds en piasbermen. 

De onderbouwing van onze bevindingen over de overiap in de huidige taakverdeling is opgenomen 
in de tabellen (figuur 2.1 en figuur 2.2) op de volgende pagina. 
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In de onderstaande tabel is de huidige taakverdeling en bijbehorende werkzaamheden voor 
vaarwegbeheer samengevat. 

Onderdelen van het 
technisch beheer van 
vaarwegen 

Werkzaamheden provincie Werkzaamheden . 
waterschap 

1) Vaarwegbak Afspraken met waterschap gemaakt over uitvoering 
baggerwerkzaamheden t.b.v. vaarwegbeheer 

Baggeren provinciale 
vaarwegen 

2) Oeverconstructies Onderhoud en aanleg van 'harde' constructies en 
onderhoud en aanleg van natuurlijkvriendelijke 
oevers (inclusief grondverwerving van boeren langs 
oevers) 

3) Objecten (sluizen, 
beweegbare bruggen) 

Onderhoud (aanbrengen voorzieningen, aanbrengen 
van houten remmingwerken ter bescherming van de 
betonconstructies en onderhoud aan onderdelen van 
objecten zoals de elektrotechnische installatie, de 
hydraulische installatie, het bewegingswerk en de 
bouwkundige structuren) 

4) Afmeervoorziening Aanleg en onderhoud van steigers en loswallen. 

5) Talud en 
plasberm/groen langs 
over 

In stand houden van het profiel, het maaien van de 
taluds en de piasbermen. 

6) Bediening (sluizen, 
beweegbare bruggen) 

Bediening van sluizen en beweegbare bruggen 

Figuur 2.1: Verdeling taken en werkzaamheden vaarwegbeheer 
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In de onderstaande tabel is opgenomen welke werkzaamheden van het waterschap in het 
watersysteembeheer, vergelijkbaar zijn met de provinciale taken voor vaarwegbeheer. 

Onderdelen van het technisch beheer 
van vaarwegen 

Werkzaamheden waterschap 

1) Vaarwegbak In stand houden van vaarwegen (baggeren) en in beeld brengen 
van de dikte van de sliblaag (peilwerkzaamheden). 

2) Oeverconstructies Oeveronderhoud en aanleg van (natuurvriendelijke) oevers 
(nvo's). NB: oeverconstructies van provinciale vaarwegen en 
oeverconstructies van wateren die in beheer zijn bij het 
waterschap verschillen van aard. Bij de provincie meer beton en 
damwanden. De aanleg en het onderhoud van nvo's bij de 
provincie en het waterschap is vergelijkbaar. 

3) Objecten (sluizen en beweegbare 
bruggen) 

N.v.t. 

4) Afmeervoorziening N.v.t. 

(aanleg en onderhoud van loswallen langs watergranen heeft bij 
het waterschap een beperkte omvang) 

5) Talud en piasberm/ groen langs 
oevers 

ln stand houden van het profiel, maaien van de taluds, de 
piasbermen en de onderwatertaluds. 

6) Bediening (sluizen en beweegbare 
bruggen) 

N.v.t. 

Figuur 2.2: Vergelijkbare taken vaarwegbeheer en watersysteembeheer 

2.3 Drie besturingsniveaus voor vaarwegbeheer 

De provinciale taken en werkzaamheden voor (instandhouding van) vaarwegbeheer kunnen worden 
geclusterd naar drie soorten besturingsniveaus, te weten: 

1. Strategisch: Op dit niveau wordt vastgesteld welke koers gevaren wordt. 

2. Tactisch: Op dit niveau worden prioriteiten gesteld en kaders geformuleerd, zodat de juiste 
koers gevaren wordt. 

3. Operationeel: Op dit niveau gaat het om de uitvoering, ofwel hoe de koers gevaren wordt. 

Deze onderverdeling hebben wij gehanteerd bij de beoordeling van mogelijke doelmatigheidswinst 
bij taakoverdracht van provinciaal vaarwegbeheer naar Waterschap Zuiderzeeland (hoofdstuk 3). 
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In de onderstaande tabel zijn per besturingsniveau de bijbehorende taken voor vaanwegbeheer 
benoemd. 

Strategisch • Doelstellingen bepalen van vaarwegbeheer 
• Aanwijzen van vaarwegen 
• Doelstellingen vastleggen in omgevingsplan en VFL 
• Algemene allocatie van budget infrastructuur t.o.v. overige provinciale taken 
• Integrale afweging tussen doelen vaarwegbeheer en overige beleidsdoelen 
• Vaststellen welke organisatie verantwoordelijk is voor vaarwegbeheer (m.a.w. bij wie 

ligt de verantwoordelijkheid voor welke taak) 

Tactisch • Kaders bepalen voor de 7 onderdelen vaststellen (kwaliteitskaders gecombineerd) 

• Prioritering programmering grote werken (PMIRT binnen infrastructuur en binnen 
vaarwegbeheer) 

• Onderverdeling budget infrastructuur voor nat en droog en onderverdeling van 
budget voor vaarwegbeheer over 7 onderdelen (incl. nautisch beheer) 

• Bepalen kwaliteit voor verschillende onderdelen 

Operationeel • • Maken meerjarenplanningen en verzorgen rapportages over de uitvoering 
• Vergunningen en ontheffingen verlenen (valt ondernautisch beheer) 
• Inspectie van de onderhoudstoestand 
• Bediening beweegbare objecten 
• Beheer en onderhoud van de 7 onderdelen 
• Aanbesteding van uitvoeringswerkzaamheden: toetsing van kwaliteit voor 

verschillende onderdelen, kwaliteitsinspectie, ontwerpen bestek 

Figuur 2.3: Taken vaarwegbeheer per besturingsnlveau 

2.4 Kosten voor vaarwegbeheer en de relatie met wegbeheer en waterbeheer 

In deze paragraaf bespreken wij de kosten die zijn gemoeid met het vaarwegbeheer. Hiervoor gaan 
wij in op zowel het budget als de formatie. Doel hiervan is om - op hoofdlijnen - inzicht te geven in 
de omvang en samenstelling van het voor vaarwegbeheer beschikbare budget en de formatie bij 
beide organisaties. Gegeven verschillen in (begrotingstechnische) grondslag zijn de cijfers van 
beide organisaties niet een op een vergelijkbaar. 

Vanwege synergievoordelen heeft Provincie Flevoland de uitvoering van het vaarwegbeheer 
gecombineerd met het wegbeheer Naast het vaarwegbeheer gaan wij daarom ook in op de 
formatie en het budget voor het wegbeheer. 

Bij Waterschap Zuiderzeeland kunnen (na taakoverdracht) combinaties worden gemaakt tussen 
vaanwegbeheer en watersysteembeheer. Om die reden hebben wij tevens het budget en de 
formatie voor het watersysteembeheer opgenomen. 
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In onderstaande figuur is de relatie tussen vaarwegbeheer en watersysteembeheer bij het 
waterschap en de relatie tussen vaarwegbeheer en wegbeheer bij de provincie weergegeven. 

W s t e r s c h a p Z u i d e r z e e l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d 

W a t e r s y s t e e m 
b e h e e r 

V a a r w e g 
b e h e e r W e g 

b e h e e r 

Figuur 2.4: Relatie vaarwegbeheer met wegbeheer en watersysteembeheer 

2.4.1 Budget en formatie Provincie Flevoland 

Budget 

De totale lasten in Provincie Flevoland bedragen circa € 200 miljoen. Vaarwegbeheer en wegbeheer 
maken onderdeel uit van het Programma Bereikbaarheid. De totale lasten van dit programma zijn 
circa € 70 miljoen exclusief niet jaariijks onderhoud en Investeringskosten. Het budget voor het 
vaarwegbeheer is in 2013 ongeveer vijf procent van de totale begroting van Provincie Flevoland^. 

De totale kosten voor het vaarwegbeheer zijn € 1.490.510 (beheer) + € 8.273.000 (investeringen en niet-
jaariijks onderhoud). De totale lasten in de provinciale begroting bedragen ca. € 200 miljoen. 
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In de onderstaande tabel presenteren wij de kosten van Provincie Flevoland voor beheer, 
onderhoud en investering van de vaarwegen, excl. personele lasten voor het begrotingsjaar 2013^. 

Bedragen in euro's (bedragen zijn exclusief BTW) 

Vaarwegbeheer Wegbeheer, tevens ten 
diensten van vaarwegbeheer 

Waterschapslasten 52.540 Technische ondersteuning 80.000 

Onderhoud oevervoorzieningen 157.696 Aankoop materieel 120.000 

Onderhoud sluiscomplexen 745.294 Onderhoud materieel 101.305 

Onderhoud taluds en piasbermen 223.761 Onderhoud kunstwerken 50.000 

Brugbediening 129.949 Onderhoud bermen en sloten 977.299 

Herstelschade door derden 12.270 Onderhoud beplantingen 320.222 

Onderhoud inspectievaartuigen 43.503 Lease kosten dienstauto's 255.640 

Technische ondersteuning 25.497 Steunpunten 282.274 

Onderhoud beweegbare bruggen 100.000 

Totale beheers budget 1.490.510 2.186.740 

Tabel 2.5: Beheers budget vaarwegbeheer en wegbeheer (gedeeltelijk, nl mede ten diensten van 
vaarwegbeheer). 

De investeringen en de kosten voor het niet-jaariijks onderhoud vaarwegen bedragen in 2013 
€ 8.273.000,-. Voor de periode 2013 tot 2017 zijn deze kosten gemiddeld € 3.553.000,-. 

Bedragen in euro's (bedragen zijn exclusief BTW) 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 2.246.000. 

Onderhoud bruggen en sluizen 1.675.000 

Oeverbeschoeiingen 50.000 

Baggeren (bijdrage aan waterschap) 200.000 

Invoeren afstandsbediening 4.102.000 
Totaal 8.273.000 

Tabel 2.6: Investeringskosten en Niet Jaarlijks Onderhoud vaarwegbeheer 2013 

Op basis van de begroting voor 2013 van Provincie, de productenraming 2013 en PMIRT (Provinciaal 
Meeriarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). 
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Formatie 

De totale formatie van Provincie Flevoland bestaat uit 465 fte. Daarvan werkt 95 fte voor het 
Programma Bereikbaarheid. In personele zin bestaat de capaciteit voor het vaarwegbeheer uit circa 
29 fte, exclusief centrale overhead (peildatum 1-1-2013). Dat is ongeveer 35% van de formatie die 
in totaal beschikbaar is voor het vaarwegbeheer en het wegbeheer Binnen het vaarwegbeheer gaat 
het om de volgende verdeling: 

• Formatie binnendienst vaarwegbeheer. Van de totale formatie is 9 fte werkzaam in de 
binnendienst. Daarbij gaat het onder andere om functies als projectleiding en - ondersteuning en 
beleidsmedewerkers. Wij merken hierbij op dat bij vrijwel alle functies sprake is van 
combifuncties om synergievoordelen te benutten/schaalnadelen te beperken". Dit wil zeggen dat 
de medewerkers werkzaam zijn voor zowel het vaarwegbeheer als het wegbeheer (combinatie 
van 'nat en droog'). 

• Formatie buitendienst vaarwegbeheer. Het merendeel, circa 20 fte, is werkzaam in de 
buitendienst, waarvan ruim twee-derde (circa 14 fte) de bediening van beweegbare objecten 
betreft. De overige functies betreffen toezichthouders en opzichters. Evenals bij de binnendienst 
is gekozen voor combifuncties 'nat en droog', met uitzondering van de bediening van 
beweegbare objecten. Verder merken wij op dat op termijn minder capaciteit benodigd is voor 
de bediening van beweegbare objecten vanwege de invoering van afstandsbediening. 

2.4.2 Budget en formatie Waterschap Zuiderzeeland 

Budget 

De totale begrotingsomvang van het waterschap is € 68.300.000,-. Voor de baggerwerkzaamheden 
die Waterschap Zuiderzeeland uitvoert voor de provinciale vaanwegen is € 400.000,- per jaar 
opgenomen in de meerjarenbegroting. Het exploitatiebudget voor het waterbeheer (overige 
watersysteem) bedraagt € 11.493.000,-. Dit is ongeveer 17 procent van de totale begroting. 

" De gepresenteerde formatiegegevens zijn exclusief de formatie voor het wegbeheer. 
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Onderstaande tabel presenteert de beheerslasten voor waterbeheer^: begroting 2013.  

Bedragen in euro's ( bedragen zijn inclusief BTW) 

Activiteit Bedrag 

Oeveronderhoud: aanleg duurzame oevers 3.566.000 

Klein oeveronderhoud (herstelwerkzaamheden) 1.179.000 

Maaien landelijk en stedelijk gebied 2.240.000 

Baggeren 1.741.000 

Overige kosten 1.286.000 

Kapitaallasten 1.481.000 

Totaal 11.493.000 

Tabel 2.7: beheers budget waterbeheer 

Formatie 

Op dit moment is het baggeronderhoud van de provinciale vaarwegen de enige taak van 
Waterschap Zuiderzeeland met betrekking tot het vaarwegbeheer. De baggerwerkzaamheden heeft 
het waterschap uitbesteed aan de markt. In totaal zet Zuiderzeeland minder dan 0,5 fte voor 
baggeronderhoud in, verdeeld over projectleiding en uitvoering. Daarnaast wordt een beperkt aantal 
dagen per jaar capaciteit ingezet vanuit de afdeling Watersysteeminfonnatie (werkzaamheden met 
betrekking tot de kwaliteit van de baggerspecie en onderzoek in het kader van de Flora en Fauna 
wet) en Communicatie (het plaatsen van nieuwsberichten). 

Formatie watersysteembeheer 

De totale formatie van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit 250 fte. Voor het watersysteembeheer 
gaat het in totaal om circa 26 fte, exclusief centrale overhead (peildatum 1-1-2013), waarvan het 
merendeel werkzaam is in de buitendienst: 

• Formatie binnendienst. Van de totale formatie is 11 fte werkzaam in de binnendienst. Daarbij 
gaat het onder andere om functies als management en ondersteuning, beleidsadvies, 
geo-medewerkers en landmeting. Bij een aantal functies is sprake van combifuncties om 
synergievoordelen te benutten/schaalnadelen te beperken^. 

Onder waterbeheer is verstaan: de kosten in de beheerbegroting 2013 van het waterschap onder het 
beleidsveld 'beheer en onderhoud watergangen', exclusief personele lasten, inclusief kapitaallasten. 
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• Formatie buitendienst. Het merendeel, circa 15 fte, is werkzaam in de buitendienst, waarvan 

ruim twee-derde (circa 11 fte) de opzichters van de watergangen betreft. De overige functies 
betreffen werkvoorbereiding en grondzaken (medewerkers muskusrattenbestrijding en 
wateraanvoer zijn hier niet meegenomen). 

Medio 2013 zal de afdelingsstructuur binnen het waterschap wijzigen. Als gevolg daarvan zal de 
formatie op een andere wijze verdeeld worden over de afdelingen dan nu het geval is. 
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2.5 Dynamiek in vaarwegbeheer bij andere provincies en waterschappen 

Ten behoeve van deze doelmatigheidsstudie naar vaarwegbeheer in Flevoland hebben wij op 
ambtelijk niveau onderzocht hoe een aantal andere provincies en waterschappen omgaan met het 
onderzoeken van mogelijke doelmatigheidswinst door een alternatieve organisatie van het 
vaanwegbeheer (conform het Bestuursakkoord Water en de Waterwet.)^. 

Uit de interviews blijkt dat bij de meerderheid van de gesproken provincies en waterschappen een 
inventarisatie van de huidige situatie heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de andere provincies 
en waterschappen in een eerdere fase zitten dan Flevoland, namelijk: het bepalen wie voor welke 
type vaart (beroeps- en/of recreatievaart) daadwerkelijk beheerder is. Hierbij gaat het o.a. over de 
discussie welke functie de vaarten hebben voor de desbetreffende provincie en waar de 'knip' 
tussen recreatievaart en beroepsvaart moet liggen. Een verklaring voor het verschil in fase tussen 
Provincie Flevoland en de andere provincies is dat in Flevoland de discussie over de 
kostenverdelingssleutel nog niet is gevoerd. 

Zuid-Holland 

In Zuid-Holland is het proces om de huidige situatie in kaart te brengen begonnen in 2005. Sinds de 
inwerkingtreding van de Waterwet is er een actieve projectgroep gestart. Deze projectgroep bestaat 
uit de provincie en waterschappen. Afgelopen periode heeft men op ambtelijk niveau alle zaken 
voorbereid die met de functie toekenning en de mogelijke overdracht van vaarwegbeheertaken 
samenhangen. Resultaat hiervan is een set bestuuriijke afspraken welke momenteel aan de 
dagelijkse en algemene besturen van de waterschappen en provincies worden voorgelegd. 

In het kader van de Wateragenda Zuid-Holland is afgesproken nader te onderzoeken of het 
doelmatig is ook de uitvoering van de onderhoudstaken van de beroepsvaarwegen aan de 
waterschappen over te dragen. Nadat de huidige beheersituatie is vastgelegd zal in een volgend 
fase, in de geest van het Bestuursakkoord Water, een nader onderzoek worden gedaan naar een 
gewenste regeling/overdracht in het vaarwegbeheer en over een regeling van het nautisch beheer 
(waarvan het beheer nu te versnipperd is geregeld). Dit onderzoek zal In 2013 plaatsvinden. 

De provincie verwacht efficiencyvoordeel door het hanteren van normkosten. Normkosten schelen 
veel administratie en overiegmomenten. Overigens kan dit voordeel ook samenhangen met het feit 
dat deze provincie samenwerkt met meerdere waterschappen. 

Noord-Holland 

In Noord-Holland is 2 jaar geleden een werkgroep gestart. Er is hier gekozen om een knip te maken 
tussen vaarwegbeheer en recreatievaart. Noord-Holland heeft besloten om het vaarwegbeheer 
volledig zelf te doen. Momenteel is er nog 40 km recreatievaart in beheer van de provincie. Partijen 
zijn nu nog aan het onderzoeken hoe deze het beste overgedragen kunnen worden. 

^ In de bijlage 1 staan de namen genoemd van de geïnterviewde personen. 
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Op dit moment heeft in Noord-Holland nog geen agendering plaatsgevonden van een 
doelmatigheidsonderzoek over de overdracht van de uitvoering van de onderhoudstaken van de 
beroepsvaarwegen aan de waterschappen. 

Provincie Noord-Holland verwacht doelmatigheidswinst te kunnen behalen, wanneer taken onder 
één beheerder vallen. Dit betekent dat in de huidige situatie de Z vaarten in beheer van de Provincie 
zijn en de overige vaarten in beheer van het waterschap. Op deze manier is het voor de gebruiker 
helder wie de beheerder is en wordt ook versnippering tegengegaan. De gedachte hierbij is, dat 
efficiencywinst niet direct zit in de kosten, maar voornamelijk in de integraliteit. 

Gelderland 

In provincie Gelderiand is afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de 
overheveling van taken. Hierbij heeft de provincie geprobeerd te bepalen wat een mogelijke 
afkoopsom zou kunnen zijn. Door de Wet HOF werd ai snel duidelijk dat deze optie niet voordelig 
zou zijn voor beide partijen. Hierdoor heeft men het voorstel voor overdracht van taken onlangs 
bestuuriijk afgeketst: de huidige situatie blijft gehanteerd. 

Utrecht 

Provincie Utrecht is ruim tien jaar geleden al gestart met overdracht van taken. Naar aanleiding van 
de inwerkingtreding van de Waterwet is (nog) geen werkgroep gestart. In Provincie Utrecht is er 
maar één vaarweg. Op dit moment is deze vaarweg in beheer bij de provincie. De recreatievaarten 
zijn in beheer bij het waterschap. 

Aangezien er in Utrecht voornamelijk recreatievaart is, kan het vaarwegbeheer meeliften met het 
waterkwantiteits, - en waterkeringbeheer. Indien deze taak het lokale belang overstijgt en 
substantiële kosten met zich brengt, is afgesproken dat de meerkosten verbonden aan die taak naar 
redelijkheid worden vergoed door de algemene democratie. Hierdoor zijn er nagenoeg geen extra 
kosten verbonden aan het vaarwegbeheer en het nautisch beheer en leidt deze overdracht dan ook 
niet tot een lastenverzwaring bij het waterschap. 

Friesland 

Provincie Friesland is twee jaar geleden een proces gestart met het inventariseren van de huidige 
taakverdeling. Vaarwegbeheerders zijn aangewezen voor de vaarwegbak en ligt er een voorstel ter 
goedkeuring bij de Staten. In het voorstel staat beschreven dat provincie Friesland alle recreatieve 
vaarwegen van de gemeenten in eigen beheer krijgt. Partijen constateerden dat veel 
recreatievaarwegen een groot economisch belang kennen. Hierdoor heeft provincie Friesland 
ervoor gekozen om alle recreatievaarwegen die nu in beheer van gemeenten zijn over te nemen. 
Oevers en beweegbare objecten zijn nog buiten beschouwing gelaten in het huidige voorstel. 
Belangrijkste reden voor deze beslissing is dat het teveel tijd zou kosten en teveel discussie zou 
geven. Het is volgens de geïnterviewde (nog) niet bekend welke gevolgen de overdracht zal hebben 
op de formatie. 
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2.6 Samenvattend 

Tot besluit van dit hoofdstuk over de resultaten van de inventarisatie van taken en kosten nog 
enkele hoofdpunten op een rij. 

• In de huidige situatie is er sprake van een strikte scheiding in de taken en de formatie tussen de 
provincie en het waterschap. 

• De provincie en het waterschap besteden een groot deel van de operationele werkzaamheden 
uit aan de markt, m.u.v. de bediening van de beweegbare objecten. 

• Het waterschap verricht - voor de overige wateren waarop gevaren wordt - in beperkte mate 
vergelijkbare werkzaamheden als de provincie verricht voor de vaarwegen. 

• Uit de inventarisatie van andere regio's blijkt, dat hun motieven voor het onderzoeken van 
andere vormen van samenwerking vooral liggen in de behoefte aan meer helderheid over de 
verdeling van taken tussen de partijen en minder in de mogelijke doelmatigheidswinst. 

• ln Flevoland bestaat - in vergelijking met andere regio's - volledige duidelijkheid over de huidige 
verdeling van vaarwegen en taken. Dit hangt samen met de relatief jonge historie in dit gebied, 
waarbij de afspraken over vaarwegbeheer ook dateren vanaf het ontstaan van deze provincie. 
Ook is het aantal partijen beperkt, dat op dit moment vaarwegbeheertaken uitvoert. • 

• Het voeren van een inhoudelijke discussie over de kwaliteitsniveaus in relatie tot de 
kostenverdeling is een relevant en gevoelig beslispunt. Andere regio's hebben op het punt van 
de relatie tussen kwaliteitsniveaus en kostenverdeling veel discussie gevoerd. In Noord-Holland 
is men bijvoorbeeld eerst gestart de discussie over de kostenverdeling, waardoor het traject in 
een later stadium vertraging opliep bij de kostenverdeling van oeveronderhoud. Partijen in 
kwestie stellen dat men vooral bezig is geweest met 'eens worden over kostenplaatjes in plaats 
van principes'. 
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3. Beoordeling van de huidige situatie vaarwegbeheer en overdracht 

In dit hoofdstuk beoordelen wij de doelmatigheid van de huidige situatie en de situatie van 
taakoverdracht. De huidige situatie betreft de huidige taakverdeling, zoals die beschreven is in het 
voorgaande hoofdstuk. Met de overdracht van vaarwegbeheer wordl hier bedoeld, de situatie 
waarin alle taken, binnen de huidige wettelijke kaders, gedelegeerd zijn aan het waterschap. Taken 
die passen bij de algemene democratie (hier: strategische beleidsvorming) blijven bij de provincie. 

In de huidige situatie heeft Provincie Flevoland - wegens synergievoordelen - voor de 
taakuitvoering van vaarwegbeheer gekozen voor combifuncties met het wegbeheer (zie paragraaf 
2.4). In het geval van taakoverdracht zijn er bij het waterschap combinaties mogelijk van 
werkzaamheden voor vaanA/egbeheer en werkzaamheden in het kader van watersysteembeheer. In 
de beoordeling van de mogelijke doelmatigheidswinst houden wij daarom rekening met de 
(synergie-) effecten van taakoverdracht voor zowel de provincie als het waterschap. 

Voordat wij in paragraaf 3.2 en 3.3 de uitkomsten van de beoordeling van de huidige situatie en 
taakoverdracht toelichten volgt eerst paragraaf 3.1 met het beoordelingskader da[ voor de 
beoordeling van de mogelijke doelmatigheidswinst van taakoverdracht is gebruikt. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 3.4 met een vergelijking van de doelmatigheid van 
de huidige situatie en de situatie van taakoverdracht.  

3.1 Beoordelingskader en werkwijze 

Dit onderzoek is erop gericht te verkennen welke doelmatigheidswinst in termen van kwaliteit, 
efficiëntie en maatschappelijke kosten bereikt kan worden door het vaarwegbeheer over te dragen 
aan Waterschap Zuiderzeeland. Het onderzoek beperkt zicht tot de doelmatigheid van prestaties, 
ofwel de verhouding tussen de middelen (input) en prestaties (output)®. Belangrijk uitgangspunt is 
daarnaast dat de prestaties tenminste voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld door het 
verantwoordelijk bestuur. Bij de verkenning van doelmatigheid hebben wij daarom naast 
kwantitatieve aspecten ook kwalitatieve beoordelingsaspecten opgenomen, zie onderstaande 
tabel 3.1. 

De doeltreffendheid van beleid (ook wel effectiviteit) valt buiten het bereik van dit onderzoek. Hierbij gaat het 
om de vraag of de effecten (outcome) met minder middelen gerealiseerd kunnen worden; dan wel of niet méér 
effecten kunnen worden gerealiseerd met dezelfde middelen. 
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Criterium Toelichting ' - —Indicator 

Efficiency 
Een doelmatige inzet van middelen 
met betrekking tot het vaarweg
beheer (verhouding input-output) 

• Efficiency werkprocessen 

• Mate van versnippering 

• Coördinatielast 

Kwaliteit 
Adequate taakuitvoering binnen 
bestuurlijke vereisten 

• Borging realisatie kaders 

• Borging kwaliteit uitvoering 

• Mate van kwetsbaarheid 

Flexibiliteit 
Tijdig en adequaat kunnen inspelen 
op ontwikkelingen 

• Mate van interdependentie 

Maatschappelijke 
kosten 

Toereikende en beperkte omvang 
totale kosten (uitgaven) van het 
vaarwegbeheer 

• Integraliteit beleid 

• Samenhang beleid en uitvoering 

Bestuurlijke 
verantwoordelijkheid 

Borging van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid en toezicht 

• Aantal actoren (bestuurlijk, ambtelijk) 

• Afstand tot de uitvoering 

Transitie 
De transitie is haalbaar in termen 
van kosten, tijd en impact voor de 
organisaties 

• Kosten van de transitie 

• Benodigde tijd voor implementatie 

• Structurele impact gehele organisatie 

Tabel 3.1: Beoordelingskader 

Gezien het karakter van het onderzoek, het verkennen van kansrijke taken voor mogelijke 
doelmatigheidswinst, gaat het om een kwalitatieve beoordeling. Anders gezegd: doel is niet te 
berekenen welke doelmatigheidswinst naar verwachting gerealiseerd kan worden. 

Voor de huidige situatie en taakoverdracht geven wij aan hoe deze situatie scoort op de 
verschillende criteria. Wij merken hierbij op dat we de twee alternatieven afzonderiijk beoordelen. 
Dat wil zeggen de mate waarin het alternatief bijdraagt aan realisatie van het betreffende criterium 
(++ zeer sterk effect, + sterk, +/0 neutraal, - zwak, ~ zeer zwak effect). Het gaat aldus niet om een 
relatieve vergelijking, ofwel een score ten opzichte van het andere alternatief (beter dan, slechter 
dan). Tot slot zetten we de uitkomsten tegen elkaar af, zodat duidelijk wordt wat het beste alternatief 
is. 

3.2 Doelmatigheid huidige situatie 

Het algemene beeld met betrekking tot de huidige situatie is dat de huidige taakverdeling een 
positief effect heeft op de doelmatigheid. Belangrijke aspecten hierin zijn: 

• Het beperkt aantal actoren (één provincie en één waterschap) en de heldere taakafbakening: 
vrijwel volledig belegd bij Provincie Flevoland. 
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• Synergievoordelen door combifuncties met het wegbeheer en het inzetten van marktpartijen in 

de uitvoering. 

• De ingezette koers van efficiencyverbetering door afstandsbediening van beweegbare objecten. 

• De integraliteit van beleid door de korte lijnen met verwante beleidsvelden (zoals economie en 
duurzaamheid). 

• Stuurbaarheid doordat beleid en uitvoering vrijwel volledig in één organisatie zijn belegd 
(beperkt aantal bestuuriijke en ambtelijke actoren). 

In onderstaande tabel geven wij per criterium de onderiiggende beoordeling aan. 

Criterium 

Efficiency 

Score Toelichting 

++ Vergroten efficiency door genomen initiatief tot digitaliseren brugbediening 
+ Groot deel uitvoering uitbesteed aan marktpartijen 
+ Alle laken vaarwegbeheer (m.uiv. baggerwerkzaamheden) inistsorganisatie? ! 
belegd (geen versnippering) 
+ Combifuncties nat en droog (beperken versnippering binnen eigen 
organisatie) 
+ Beperkte noodzaak aanvullende coördinatiemechanismen (1 afdeling) 

Kwaliteit 

• Flexibiliteit 

Maatschappelijke 
kosten 

Bestuurlijke 
verantwoordelijkheid 

Transitie 

Totaal doelmatigheid 

• ++ Beleid en uitvoering 1 in organisatie (borging realisatie kaders) 
• + Borging kwaliteit uitvoering (specialismen) door combifuncties 
• + Beperking kwetsbaarheid door combifuncties 

•i • +«8eperkt afhankelijkvan andere!actorens(taken!grotendeelSiinï1sorganisatie^ 
|;J^Bejegdy?j|i|Ii^^ 

• + Goede uitgangssituatie integrale besluitvorming: alle relevante 
beleidsonderdelen in provincie 

• ++ Beleid en uitvoering vaarwegbeheer in 1 organisatie/afdeling 

• +/- Beperkt aantal actoren m.b.t. vaarwegbeheer (bestuurlijk, ambtelijk); dat 
' geldt niet m.b.t. (aanpalende) watersysteembeheer 
a;:r<is;,*,KorteJijnen;bestuuriijteambtelijk;(alleSibinnen!provinde); idems 

watersysteembeheer 

N.v.t. Geen transitie (betreft huidige situatie) 

+/-

Tabel 3.2: Beoordeling huidige situatie 

3.3 Doelmatigheid overdracht taken aan waterschap 

In deze paragraaf verkennen wij mogelijke doelmatigheidswinst wanneer taken van het 
vaarwegbeheer overgedragen zijn aan het waterschap. Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven blijft 
strategische beleidsvorming bij dit alternatief bij Provincie Flevoland. Het algemene beeld met 
betrekking tot de doelmatigheid is neutraal. Belangrijke aspecten hierin zijn: 

• Het beperkte aantal actoren (één provincie en één waterschap) met een heldere 
taakafbakening: vrijwel volledig belegd bij Waterschap Zuiderzeeland. 

• De synergievoordelen door combifuncties met het watersystembeheer en het inzetten van 
marktpartijen in de uitvoering. 
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• De ingezette koers van efficiencyverbetering door afstandsbediening van beweegbare objecten. 

• De complexe sturing door de knip tussen strategisch (provincie) en tactisch/operationeel 
(waterschap). 

• De incidentele en structurele transitiekosten. Incidentele transitiekosten zijn bijvoorbeeld 
opleidingskosten. Structurele transitiekosten ontstaan vanwege de desintegratie van de 
combifuncties voor nat en droog bij de provincie. Door deze desintegratie ontstaat er minder 
doelmatigheidswinst in de taakuitvoering. 

In onderstaande tabel geven wij per criterium de onderiiggende beoordeling aan. 

Criterium 

Efficiency 

Maatschappelijke 
kosten 
' Wij zijn ervan uitgegaan dat 
strategische beleidsvorming met 
overgedragen wordt 

Kwaliteit 

Flexibiliteit 

Bestuuriijke 
^verantwoordelijkheid ii 

Transitie 

Score Toelichting 

+/0 

+/0 

++ Efficiency door digitaliseren brugbediening ook na taakoverdracht 
+ Groot deel uitvoering uitbesteed aan marktpartijen 
+ Combineren van werkzaamheden vaanwegbeheer en watersysteembeheer 
(natte kant). 
-Aanvullende coördinatiemechanismen i.v.m. afstemming met provincie 
+ Goede uitgangssituatie integrale besluitvorming* 
+ integraliteit in relatie tot watersysteembeheer 
- Extra aandacht aansluiting strategisch en tactisch/operationeel niveau vereist 
++ Tactisch beleid en uitvoering in 1 organisatie 

++ Tactisch en operationeel niveau in 1 in organisatie (borging realisatie 
kwaliteitskaders) 
+/0 Borging kwaliteit uitvoering (specialismen) door combifuncties vaarweg- en 
watersysteembeheer 
+/0 Beperking kwetsbaarheid door combifuncties 

+ Beperkt afhankelijk van andere actoren (taken grotendeels in 1 organisatie 
belegd, m.u.v. strategisch beleid) 

:isMeer:actoreni(bestuurlijk/ambtelijk);doorikntp5Strategischs(Brovind en 
tactisch/ operationeel (Waterschap) 
- Grotere afstand provinciaal bestuur tot uitvoering (operationeel niveau) 

- Frictiekosten vanwege desintegratie (met name combifuncties Provincie) en 
taakoverdracht 
+/- Implementatieperiode i.v.m. herinrichten afdelingen en inwerken 
medewerkers. 
- Impact voor de provinciale organisatie is groot doordat bestaande 
combifuncties nat en droog niet meer mogelijk zijn. 

Totaal doelmatigheid 

Tabel 3.3: Beoordeling overdracht vaarwegbeheer 
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3.4 Vergeli jking huidige situatie en overdracht taken aan waterschap 

In de onderstaande tabel hebben wij de uitkomsten van de twee alternatieven naast elkaar gezet. 

Criterium Huidig Overdracht 

Efficiency -•0 
Kwaliteit + +/0 

Flexibiliteit lillliBilïillSSIillH^^ lliBliBIIIÉPlIBIIill 
Maatschappelijke kosten + + 

Bestuiiirlijkesverantwoordelijkheid iii»!iliïSlli B'ifilBlipllllBi 
Transitie N.v.t. -

Totaal doelmatigheid IIIHBSilIfi! 
Tabel 3.4: Vergelijking huidige situatie en overdracht vaarwegbeheer 

De vergelijking van de uitkomsten maakt, kort gezegd, duidelijk dat de huidige situatie per saldo een 
positiever effect heeft op de doelmatigheid: 

• Bij alle criteria scoort de huidige situatie hetzelfde of beter dan het alternatief van 
taakoverdracht. 

• Bovendien zijn er bij taakoverdracht zowel incidentele als structurele transitiekosten. 

Op basis van de door ons uitgevoerde verkenning concluderen wij aldus dat de overdracht van het 
vaarwegbeheer aan Waterschap Zuiderzeeland de doelmatigheid niet vergroot. 

In onze analyse zijn aanknopingspunten gevonden voor mogelijke optimalisatie binnen de huidige 
taakverdeling. Wij denken dan aan het gezamenlijk aanbesteden van werken voor het maaien en 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De provincie en het watei^schap schatten in dat dit tot 
zeer beperkte doelmatigheidswinst zal leiden. 
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4. Tot slot 

In dit onderzoek heeft Berenschot - op basis van de resultaten van de takeninventarisatie bij het 
waterschap en de provincie - de mogelijke doelmatigheidswinst in het geval van overdracht van 
vaarwegbeheertaken van de provincie naar het waterschap beoordeeld. 

Onze hoofdconclusie is dat de huidige situatie doelmatiger is dan de situatie waarin 
vaarwegbeheer wordt overgedragen aan het waterschap. 

In Flevoland is op dit moment sprake van een heldere taakverdeling tussen Provincie en 
Waterschap. In het vaarwegbeheer is er geen sprake van overiap in taken en werkzaamheden van 
de provincie en het waterschap. Ook is er sprake van een grote benutt ing van de slagkracht van 
de markt door beide overheden. 

Bij de provincie wordt vaarwegbeheer (zeker na de invoering van afstandsbediening van bruggen en 
sluizen) door een beperkt aantal medewerkers uitgevoerd. In de huidige situatie zijn bij de provincie 
de randvoorwaarden aanwezig voor efficiency winst (in termen van schaalvoordelen) door de 
combinatie van droge en natte taken. 

Gezien de specifieke huidige omstandigheden (strikte scheiding van taken, veel uitbesteding aan de 
markt door de provincie en de veranderingen in de personele bediening van de beweegbare 
objecten) verwachten wij een beperkte doelmatigheidswinst door overdracht van werkzaamheden 
van het waterschap en de provincie. Bovendien is in het geval van overdracht sprake van relatief 
omvangrijke transitiekosten, zowel incidenteel als structureel. Dit heeft te maken metde 
combifuncties bij de provincie (vaarwegbeheer en wegbeheer). 

Per saldo heeft de huidige situatie een positiever effect op de doelmatigheid. Bij alle criteria scoort 
de huidige situatie hetzelfde of beter dan het alternatief van taakoverdracht. Bovendien zijn er bij 
taakoverdracht zowel incidentele als structurele transitiekosten. 

Uit het onderzoek volgt ook dat er wellicht samenwerkingsvoordelen zijn te behalen door 
operationeel samenwerken op het gebied van het maaien en het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers. We hebben het dan over optimalisering van de huidige situatie en niet over taakoverdracht. 
Dit kan nader worden uitgewerkt. 
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Bijlage 1 

Geraadpleegde documenten en respondenten 
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Geraadpleegde documenten 

Provincie Flevoland 

Implementatie Waterwet - inventarisatie 2009. 

Jaarverslag 2011. 

Nota Ligplaatsenbeleid provinciale Vaarwegen Flevoland. 

Nota Mobiliteit. 

PMIRT 2013. 

PMIT 2013-2017. 

Programmabegroting 2013. 

Productenraming 2013. 

Rapport Arcadis Actualisatie Kostenverdeling vaarwegbeheer. 

Waterschap Zuiderzeeland 

Bestuurlijke afspraken baggeren (2004). 

Bijlage 1 kostenoverzicht baggeren Hoge en Lage vaart (2008). 

Verzoek om bijdrage baggeren provincie (2009, 2010, 2011). 

Overzicht kosten om te baggeren provinciale vaart (2009, 2010, 2011). 

Beheerbegroting 2013. 

Meerjarenbegroting 2013- 2016. 

Contactpersonen opdrachtgevers 

• Provincie Flevoland. Rob van der Werff. 

• Provincie Flevoland, Toos Lodder. 

• Waterschap Zuiderzeeland, Jelte Bosma. 

• Waterschap Zuiderzeeland, Rob Peeters. 

Een bijdrage aan het onderzoek is ook geleverd door Klaas van der Wielen, Provincie Flevoland en 
Willem van Dijk, Waterschap Zuiderzeeland. 

47914 



Berenschot 
Interviews andere provincies en waterschappen 

Noord-Holland 

Waterschap HKNH, Maarten Poort. 

Waterschap AGV Manneke Gusell. 

Waterschap Rijnland, EnA în Groot. 

Provincie Noord-Holland, Siemen Lenoss. 
Zuid-Holland 

Waterschap Rijnland, Erwin GrooL 

Provincie Zuid Holland, John van Wensveen (op advies van Rino Vlaardingerbroek). 

Gelderiand 
Waterschap WRIJ, Henk Gosselink. 

Provincie Gelderiand, Hans ten Brinks. 

Utrecht 
Waterschap AGV Hanneke Cusell. 

Provincie Utrecht. Irene Bekker (op advies van Patrick Wijsman). 

Friesland 
Wetterskip Fryslan, Henk Flikkema. 

Provincie Fryslan, Klaas Rozendaal. 
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Bijlage 2 

Overzicht vaarwegen 



Berenschot 
Vaarwegen 

Categorie Z (beroepsvaart en doorgaande réaeatievaart 
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Hogevaart p r o v i n c i e eisoo 5 , 8 0 - 2 , 4 0 29 -46 6 ,50 1 2 3 0 0 0 4 5 3 0 0 II Reg ionaa l BM Nat ionaal 

La ge va art p r o v i n c i e 4 5 7 5 0 3 , 0 0 - 2 , 8 0 29-42 6 , 5 0 9 1 5 2 0 4 1 0 0 0 II Reg ionaa l BM Nat ionaal 

Lage D w a r s v a a r t p r o v i n c i e 5 4 0 0 2 , 8 0 - 2 , 4 0 

r 

29 6 , 5 0 1 0 8 0 0 II Reg ionaa l BM Regionaal 

Oos te rvaar t p r o v i n c i e 4 3 5 0 2 ,80 -2 ,40 

r 

29 6 , 5 0 8 7 0 0 II Reg ionaa l BM 

Urkervaar t p r o v i n c i e 1 5 5 3 0 2 ,80 

r  

12-32 6 ,50 3 1 0 6 0 1 Reg ionaa l BM Nat ionaal 

Zwotse Vaar t p r o v i n c i e 1 3 0 5 0 2 ,80 

f 

12-20 7 ,00 2 6 1 0 0 950 1 Reg ionaa l BM Nat ionaal 

V o l l e n h o v e r m e e r ' p r o v i n c i e 7 1 0 0 2 ,80 

» 
5 0 2 , 8 - 8 , 0 0 1 4 2 0 0 IV Reg ionaa l BM regionaal 

K a d o e l e r m e e r " p r o v i n c i e 3 0 0 0 2 ,80 

. 
5 0 2 , 5 0 - 3 , 8 0 6 0 0 0 IV Reg ionaa l BM regionaal 

L e m s t e r v a a r t p r o v i n c i e 12750 2,80 14-32 4 , 8 0 2 5 5 0 0 0 Reg ionaa l DM Nat ionaal 

*Het Kadoeler- en Vollenhovermeer beheert de provincie alleen de vaargeul (breedte vaargeul is 
gemiddeld 50 meter). De oevers worden beheerd door Natuurmonumenten. 
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Sluizen vaarwegen 

Sluizen en beweegbare bruggen 
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Friese Sluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 39x6,80x2,40 6,00 11,20 

Urkersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 49,50x6,80x2,40 6,00 6,50 

Marknessersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 39x6,80x2,40 6,00 -

Voorstersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 39x6,80x2,40 6,00 11,20 

Kampersluls Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 60x6,80x2,40 - 2,80 

Ketelsluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 42x6,25x2,40 - 5,40 

Blauwe Dromersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 22x4,80x1,75 - 7,00* 

Noordersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 60x8x2,40 6,50 -

Zuidersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 60x8x2,40 6,40 -

Vaartsluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 60x8x2,50 6,50 -

Larsersluis Schutsluis 
Provincie 
Flevoland 22x4,80x1,75 3,20 -

*Betreft alleen de schutlengtes. De daadwerkelijke lengte van de sluizen is groter, maar die 
kan/mag niet worden gebruikt door de scheepvaart. 
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Categorie Y Water (intensief gebruikt door recreatievaart) 

Hoge Dwarsvaart waterschap 4200 2,40 30-32 3,90 8400 0 Regionaal BM Nationaal 

Larservaart waterschap 10300 2,80-2,40 29 5,40 18800 _ 11 Regionaal BM Nationaal 

Lange Weter ing 

Blauwe Diamant Regionaal 

Hoge Dwarsvaart waterschap Regionaal 

Larservaart waterschap Regionaal 

Swiftervaart waterschap 

Espelervaa rt waterschap 

waterschap 

Luttelgeestervaart waterschap 3,10 

Marknessen/aart waterschap 

waterschap 2,50 

Ruttensevaari waterschap 

*ln het stedelijk water in Almere en Lelystad doet het waterschap het technisch beheer. Het nautisch 
beheer ligt bij de gemeenten. 
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