
Oordeel Nr. Actie/ maatregel Product Actie- 

houder

Deadline Stand van zaken Vervolgactie

J

1 Afspraken maken over jaarlijkse 

rapportage over Bestuursakkoord Water 

integreren in Water in Beeld

Afspraken over vorm

jaarlijkse rapportage, op

basis van actie 5

Partijen BA 

Water, IenM 

voor Water in 

Beeld

1-jan-12 Opgenomen in plan van aanpak monitoring. Wordt 

opgenomen in de jaarlijkse rapportage Water in beeld. 

De eerstvolgende rapportage verschijnt in mei 2012.

Opnemen onderdeel in Water in 

Beeld 

K

2 In beeld brengen van de gevolgen van de 

afspraken in het regeerakkoord over de 

bezuinigingen op de KRW en het ILG. Op 

basis hiervan bekijken of de afspraken in 

het NWP/SGBP's van 2009 moeten worden 

herzien. Ook nadere procesafspraken 

maken over de bezuinigingen (10 miljoen 

euro in 2013 en 20 miljoen euro 

structureel vanaf 2014) die bij de herijking 

van het natuurbeleid/ILG in de 

rijksbegroting worden toegerekend aan de 

waterschappen.

Nadere procesafspraken 

bezuinigingen herijking 

natuurbeleid/ILG 

toegerekend aan de 

waterschappen

Partijen BA 

Water

1-jan-12 De consequenties voor maatregelen in de rijkswateren 

(in beheer van RWS) zijn op 21 maart door IenM aan de 

Tweede Kamer gestuurd. De consequenties voor 

maatregelen in de regionale wateren hangen samen 

met de herijking van de EHS. Deze herijking EHS wordt 

gebaseerd op het pas onlangs op 20 september onder 

verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I 

gesloten onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 

dat nog door GS’en geaccordeerd moet worden voor het 

einde van dit jaar.  Naar verwachting zijn de gevolgen 

voor KRW-maatregelen in de regionale wateren pas 

medio 2012 volledig in beeld.

Uitwerking natuurakkoord moet 

eerste stap zijn. De gevolgen voor 

KRW-maatregelen in de regionale 

wateren medio 2012 volledig in 

beeld brengen.                                                                                                                 

De (eventuele) consequenties voor 

de verhoging van de uitgaven voor 

de waterschappen kunnen in de 

evaluatie van het BAW en de 

monitor doelmatigheidswinst in 

2013 in beeld worden gebracht 

J

3 Evaluatie Nationaal Bestuursakkoord 

Water met focus op het doen van 

aanbevelingen voor de uitvoering van het 

Bestuursakkoord Water. Hierbij nagaan of 

er aanvullende afspraken gemaakt moeten 

worden en hoe we moeten omgaan met 

de nieuwe klimaatscenario’s in 2012.

Evaluatie tbv 

aanbevelingen 

uitvoering BA Water

Partijen BA 

Water

1-jan-12 Het evaluatierapport zal besproken worden in het DWO 

van 15 december en het BKO van 16 januari. Het 

voorstel richting het BKO zal zijn dat de aanbevelingen 

voor zover het de scope van het Bestuursakkoord Water 

betreft worden opgepakt door de stuurgroep doelmatig 

waterbeheer.

J

4 Evaluatie Bestuursakkoord Water. Evaluatie BA Water tbv 

verbetering

Partijen BA 

Water

1-jan-14 Mogelijk gecombineerd met Waterbalans, de evaluatie 

van het NWP uit 2009, die voorzien is medio 2013. in 

ieder geval wordt in de evaluatie de monitor 

doelmatigheidswinst opgenomen conform plan van 

aanpak monitoring.

Algemene acties
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5 Voorstel om mede op basis van de drie 

benchmarks de ontwikkeling van de lokale 

lasten en de bereikte doelmatigheidswinst 

door de jaren heen, inclusief een 

nulmeting, in beeld te brengen. Bestaande 

monitoringssystematieken worden hierbij 

betrokken. Tevens aangeven wat verstaan 

wordt onder een gematigde stijging van 

lokale lasten.

Plan van aanpak voor 

monitoring 

doelmatigheid 

Partijen BA 

Water

1-nov-11 Plan van aanpak voor monitoring doelmatigheid gereed. Unie en Vewin leveren voor 1 

januari 2012 een robuuste 

onderbouwing van de autonome 

ontwikkeling. Nulmeting opleveren 

in eerste helft van 2012. Monitor 

doelmatigheidswinst uitvoeren in 

2013 en opnemen in evaluatie BAW.

Monitoring
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6 Voorstel hoe het nationaal waterplan en 

de regionale waterplannen kunnen worden 

geïntegreerd met andere rijksplannen 

respectievelijk provinciale plannen (in 

ieder geval water, ruimte en milieu). 

Uitgangspunt hierbij is dat de correcte 

implementatie van EU-regelgeving is 

geborgd. Afstemming vindt plaats met 

lopende trajecten op het gebied van 

integratie van milieu-, natuur- en 

klimaatbeleid (motie Halsema) en het 

omgevingsrecht zoals verwoord in het 

regeerakkoord.

Startanalyse provinciale 

en rijks 

omgevingsplannen.

Eenvoudig Beter 1-nov-11 Opgepakt via Eenvoudig Beter. IenM legt concept 

wetsvoorstel informele consultatie in begin 2012, 

voorjaar 2012 formele consultatie voorzien.

Toezien dat Omgevingswet in lijn is 

met afspraken uit het BAW.

K

7 Voorstel wat in de beheerprogramma’s 

van Rijkswaterstaat en de waterschappen 

dient te worden opgenomen.

Startanalyse 

beheerprogramma’s 

RWS en waterschappen.

RWS, Unie, IPO 1-nov-11 Gezamenlijk voorstel is nog niet opgeleverd. Actie is wel 

meegenomen in gezamenlijke notitie Unie en IPO 

waarin aandacht besteed wordt aan de 

beheerprogramma’s, de beleids-plannen, het toezicht 

en de verhoudingen tussen waterschappen en 

provincies. RWS vult dit nader in op basis van de 

uitkomsten van Eenvoudig Beter.

RWS, Unie en IPO voeren 

inventarisatie van vereisten uit 

zodat minimale vereisten in 

beheeroplannen kunnen worden 

bepaald.

K

8 Uitwerking van de wijze van 

opstellen/actualisering van de 

stroomgebiedbeheerplannen en de 

overstromingsrisicobeheerplannen ten 

behoeve van de Europese Kaderrichtlijn 

Water en de Richtlijn 

Overstromingsrisico’s.

Analyse over en 

voorstel voor wijze van 

opstellen /actualiseren 

SGBP's en ORBP's.

IenM iom 

betrokken 

partijen

1-nov-11 Advies externe partij over planvereisten SGBP's en 

ORBP's is uitgebracht. Lijkt geen grote 

doelmatigheidswinst mogelijk. Integratie van de 

planvereisten voor SGBP's en ORBP's in de 

beheerplannen moet nog plaatsvinden.

Doorvertaling van advies naar 

planvereisten voor 

beheerprogramma's. 

L

9 Voorstel eventuele wijziging in taken voor 

zwemwater.

Voorstel eventuele 

wijziging in taken voor 

zwemwater

Werkgroep 

Zwemwater

1-nov-11 Wordt meegenomen in wijzigiging van de 

zwemwaterwet. Voorgestelde wijzigingen worden niet 

gedragen door IPO, Unie en RWS. 

Behoefte is nog aan een stuk met 

opties en consequenties op basis 

waarvan een gedragen keuze kan 

worden gemaakt.

Kaders, plannen en toezicht
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10 Uitwerken normering regionale keringen 

die tevens kanaaldijken zijn in juridische 

notitie, waarbij provincie en rijk de kaders 

in overleg vaststellen vanuit verschillend 

perspectief (voorkomen wateroverlast 

respectievelijk vaarwegbeheer).

juridische notitie IenM en IPO Geen Actie blijft vooralsnog steken op verschil van inzicht. 

Wordt nadere analyse uitgevoerd.

Voor volgende stuurgroep een 

heldere analyse van de 

problematiek presenteren.

nvt 11 Besluit voor het toebedelen van 

vaarwegbeheer. 

Besluit voor het 

toebedelen van 

vaarwegbeheer

Provincies en 

Rijk

1-jan-13 Wordt tzt meegenomen in de evaluatie vaarwegbeheer.

K

12 Voorstel wetswijziging Waterwet en 

mogelijk andere wetten als gevolg van de 

voorstellen voor kaderstelling, toezicht en 

plannen indienen bij Tweede Kamer. 

Daarbij meenemen de afschaffing van 

provinciale goedkeuring op de 

beheerplannen.

Voorstel wetswijziging 

Waterwet en mogelijk 

andere wetten als 

gevolg van de 

voorstellen voor K, T&P

IenM iom 

betrokken 

partijen

1-jun-12 De afschaffing van de provinciale goedkeuring op de 

beheerplannen kan worden meegenomen in Eenvoudig 

Beter. Bekeken kan worden of de afschaffing van de 

provinciale goedkeuring meegenomen kan worden in de 

technische wijzigingen van de Waterwet. Verder 

vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen van de 

waterwet.

De afschaffing van provinciale 

goedkeuring op de beheerplannen 

meenemen in Eenvoudig Beter in 

samenhang met acties 6, 7 en 8, of 

technische wijzigingen van de 

Waterwet. Wijziging van de 

Zwemwaterwet en Omgevingswet 

gaan als eigenstandige trajecten 

richting de Tweede Kamer.

nvt 13 Eventuele overdracht wegbeheer aan 

gemeenten of provincies als onderdeel van 

de evaluatie van de Wet Herverdeling 

wegenbeheer. 

Besluit toedeling 

wegenbeheer 

waterschappen

IenM/DGB 1-jan-14 Wordt tzt meegenomen in de evaluatie wegbeheer.
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14 Vervangen op basis van vrijwilligheid van 

de regeling binnen het tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma van 

een generiek opslagpercentage van 15% 

voor de voorbereidingskosten naar een 

vergoeding voor de werkelijk gemaakte 

kosten met een maximum van 15%.

Afspraken Rijk en 

waterschappen 

1-jan-12 In een gezamenlijke werkgroep van rijk en 

waterschappen is de aanpassing van de subsidieregeling 

uitgewerkt. Dit wordt besproken in het 

opdrachtgeversoverleg HWBP-2 van 9 november. 

Publicatie in de staatscourant voorzien voor 1 

december.

J

15 Waterschappen en rijk maken bij nader te 

selecteren projecten van het tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma op 

basis van vrijwilligheid afspraken om het 

financieel risico over te dragen na de 

aanbesteding. 

Plan van aanpak zodat 

nHWBP per 1-1-2014 

kan starten

Rijk en 

waterschappen 

geen Er is een pilot geweest bij de Johan Frisosluis. Deze 

wordt binnenkort geëvalueerd. 

K

16 Rijk en waterschappen gaan na hoe de 

doelmatigheidsprikkel met een 

projectbijdrage vorm krijgt. De financiering 

van de voorbereidingskosten wordt hierbij 

betrokken. De doelmatigheidsprikkel 

wordt getoetst op regionale 

lastenontwikkeling.

Besluit. Deel van plan 

van aanpak nHWBP.

Partijen BA 

Water

1-nov-11 De afgelopen periode zijn de mogelijkheden om de 

doelmatigheid te vergroten in het nHWBP onderzocht. 

Voor het projectgebonden aandeel (range 0 – 25%) is 

vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de 

effecten van deze prikkel. De noodzaak van de prikkel 

staat niet ter discussie, en zal wettelijk worden 

verankerd. 

Over de hoogte vindt nog discussie plaats. Een omvang 

tussen 10 – 15% ligt in de lijn van de verwachting. 

Binnenkort zal aan de hand van ons voorstel gezamenlijk 

met de werkgroep monitoring aan COELO gevraagd 

worden de effecten van het projectgebonden aandeel 

op de totale lasten door te berekenen. Op basis van 

deze resultaten en raadpleging van de achterban kan 

dan besluitvorming plaatsvinden.

Voor de andere doelmatigheidsprikkels zijn voorstellen 

gereed die nog nadere uitwerking behoeven. Dit kan 

later, omdat deze niet tot wetswijziging leiden.

Waterkeringen
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17 Rijk en waterschappen werken in overleg 

met de provincies een plan van aanpak 

voor het derde 

Hoogwaterbeschermingsprogramma uit.

Plan van aanpak 

nHWBP

Partijen BA 

Water

1-nov-11 Er wordt gewerkt aan een uitwerking van de 

rolverdeling: programmabureau (control & support) en 

beheerders (voorbereiding & uitvoering). Er is gestart 

met de categorisering van de groslijst om het inzicht in 

de opgave te vergroten. Het plan van aanpak zal met 

een vertraging van 2 maanden, dus rond de 

jaarwisseling gereed zijn. Provincies voelen zich nog 

onvoldoende betrokken.

Gegeven de ingewikkelde discussie 

is het ambitieuze tijdspad om te 

komen tot een plan van aanpak voor 

1 november niet gehaald. Wel zou 

snel snel inzicht gegeven moeten 

worden in de (aangepaste) planning 

hiervoor incl. het wetgevingstraject. 

De provincies moeten in het 

vervolgtraject nauwer worden 

betrokken.

K

18 Rijk en waterschappen werken de wijze 

van toetsen verder uit en besteden daarbij 

onder andere aandacht aan de wijze en 

frequentie van rapporteren, de vorm van 

continu toetsproces (bijvoorbeeld op 

dijkringniveau), de wijze van beoordeling 

van waterkeringen en de doorwerking van 

nieuwe inzichten, waaronder de 

risicobenadering van Veiligheid van 

Nederland in Kaart. Daarbij worden ook de 

resultaten van de evaluatie van de derde 

toetsing betrokken.

Nieuwe regeling 

vergoeding HWBP2 

projecten. Deel van plan 

van aanpak nHWBP.

Partijen BA 

Water

1-nov-11 De noodzakelijke aanpassingen vanuit het 

Bestuursakkoord (termijn en rollen) zijn in beeld 

gebracht en beschreven. De overige punten worden 

uitgewerkt in een beleidsherziening die pas in 2017 

(start 4de toetsronde) gereed hoeft te zijn. Een laatste 

check of deze punten geen wetswijziging vergen wordt 

uitgevoerd.

K

19 Besluit nemen over het vervolg van 

Veiligheid van Nederland in Kaart.

Besluit 1-nov-11 Notitie over Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) 

voor stuurgroep nHWBP van december is in de maak. 

Voorstel behelst financiering van VNK uit HWBP 

middelen en methodiek VNK gebruiken voor nHWBP.

K

20 Invulling geven aan de zeggenschap van de 

waterschappen bij programmeren, toetsen 

en normeren

Deel van plan van 

aanpak nHWBP.

Rijk 

Waterschappen 

1-nov-11 Zeggenschap wordt zoveel mogelijk vorm gegeven in de 

huidige overlegstructuur en hoeft niet wettelijk te 

worden verankerd. De uitwerking van het proces- en 

proceduremodel kan afgerond worden na definitieve 

besluitvorming over besturing en financiering en 

zeggenschap.Wordt opgenomen in plan van aanpak 

nHWBP
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21 Rijkswaterstaat en de waterschappen doen 

een voorstel voor een gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie voor het HWBP

Voorstel Rijk 

Waterschappen 

1-jan-12 De uitwerking van de uitvoeringsorganisatie wordt in 

november/december 2011 gestart. Is volgtijdelijk uit 

actie 17. Nu nog geen prioriteit.

Oppakken zodra mogelijk.

K

22 De in het Bestuursakkoord Water 

voorgestelde aanpassingen van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en de 

uitwerking van de financiering worden 

opgenomen in een wetsvoorstel. Hierin 

wordt o.a. meegenomen dat de 

waterschappen toetsen of de 

waterkeringen aan de normen voldoen, 

het rijk de resultaten van deze toetsing 

beoordeelt en de provinciale 

verantwoordelijkheid bij het 

toetsingsproces vervalt. Deze nieuwe 

wetgeving zal relevante onderdelen uit de 

Spoedwet 100 Miljoen vervangen. 

Wetsvoorstel indienen 

bij de Tweede Kamer 

Rijk en 

Waterschappen

1-jul-12 Als vervolg op de afspraken over cofinanciering in het 

Bestuursakkoord Water zijn 5 verschillende modellen 

uitgewerkt en besproken met de stuurgroep. Recent is 

een extra variant voorgesteld door de waterschappen 

die momenteel wordt onderzocht op haalbaarheid. 

Besluitvorming is voorzien 21 november 2011.

De planning van het 

wetgevingstraject inzichtelijk 

maken.
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23 Verkennen nut en noodzaak van de 

bestaande voorschriften voor het 

Gemeentelijk Rioleringsplan

Mogelijk aanpassen 

voorschriften 

Gemeentelijk 

Rioleringsplan

Stuurgroep 

DRAB

1-jan-12 Deze actie is uitgewerkt als onderdeel van de notitie 

‘Belemmeringen’. Nut en

noodzaak is beperkt. In het kader van Eenvoudig Beter 

kan een vereenvoudiging

van de voorschriften plaatsvinden. Aan het instrument 

GRP wordt groot belang

gehecht door de waterketenpartners, in het bijzonder 

VNG en stichting RIONED.

K

24 Gemeenten en waterschappen maken 

voor de zuiveringskringen of 

werkeenheden bindende afspraken over 

de juridische vormgeving van de 

samenwerking in de afvalwaterketen 

tussen gemeenten onderling en met 

waterschappen.

Bindende afspraken Kernteam 

UvW/VNG

1-jan-12 Dit is een actie die in de verschillende regio’s zijn 

uitwerking moet krijgen. Uit de eerste resultaten van het 

Kernteam UvW/VNG komt een gediffentieerd beeld 

over de voortgang. Het

kernteam volgt de ontwikkelingen. De voortgang zal ook 

in de monitor van het

Bestuursakkoord Water een plek krijgen.

actie 25

25 In meer dan 75% van de zuiveringskringen 

of werkeenheden wordt effectief en 

doelmatig samengewerkt.

samenwerking Kernteam 

UvW/VNG

1-jan-13 Zie actie 24.

J

27 Aanpassen zorgplicht voor inzameling van 

stedelijk afvalwater, zodat geen provinciale 

ontheffing nodig is wanneer de gemeente 

om doelmatigheidsoverwegingen besluit in 

een deel van het buitengebied geen 

afvalwater in te zamelen. 

Aanpassing zorgplicht 

voor inzameling van 

stedelijk afvalwater

Stuurgroep 

DRAB

geen Dit actiepunt is uitgewerkt als onderdeel van de notitie 

‘Belemmeringen’. Het

voorstel is de huidige regelgeving zodanig vorm te geven 

dat gemeenten in

samenspraak met waterschappen en provincie het 

Gemeentelijk Rioleringsplan

opstellen en daarin opnemen in welke delen van het 

buitengebied uitvoering van

de vuilwaterzorgplicht als ondoelmatig wordt 

beschouwd. Er is dan geen

ontheffing van de provincie nodig.

Waterketen
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28 Afspraken maken over het wegnemen van 

belemmeringen in de regelgeving voor een 

goede samenwerking in de waterketen of 

voor de benodigde innovaties. 

Voorbereiding van eventuele wetgeving 

om deze belemmeringen weg te nemen.

Geen belemmeringen in 

de regelgeving 

Stuurgroep 

DRAB

1-nov-11 De ervaren belemmeringen zijn geïnventariseerd. Vanaf 

2012 zal aan een

oplossing worden gewerkt. Voor de inhoud zij 

kortheidshalve verwezen naar de

notitie ‘Belemmeringen’.

J

29 Het doen van een verkenning naar de 

mogelijkheden om de samenwerking 

binnen de waterketen verder te stimuleren 

en af te dwingen. Onderdeel hiervan is de 

voorbereiding van wetgeving, voor het 

geval de uitvoering van de afspraken in het 

Bestuursakkoord Water over de 

waterketen onvoldoende resultaat en 

voortgang heeft. (voor 1 januari 2012)

Deze wetgeving in procedure brengen 

(indienen bij de Tweede Kamer). 

(voor 1 januari 2013) 

NB: wetgeving niet in werking als 

resultaten tijdig worden bereikt.

Start voorbereiden 

wetgeving

Stuurgroep 

DRAB

1-jan-12 De verkenning is uitgevoerd. Er is gekozen voor een 

interventieladder waarbij er

met het voortschrijden van de tijd gekozen wordt voor 

stingentere maatregelen

voor partijen/regio’s die de afspraken uit het 

Bestuursakkoord niet weten te

realiseren. Kortheidshalve wordt verwezen naar de 

notitie plus oplegnotitie over

dit actiepunt.
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30 Werken aan professionalisering van de 

leidraden voor normering, toetsen, 

ontwerpen en verbeteren van regionale 

waterkeringen en vullen lacunes in.

voorstel.

Plan van aanpak

STOWA ism 

provincies en 

waterschappen

1-jan-12 Het voortouw voor dit actiepunt ligt bij de Stuurgroep 

Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (SORK). Eind 

augustus is het programmaplan besproken in deze 

stuurgroep. Er is een concept projectvoorstel welke nog 

moet worden vastgesteld.

K

31 Afspraken maken over risico- en 

crisisbeheersing

Bestaande afspraken 

naar uitvoering brengen

Rijkswaterstaat 

en de Unie van 

Waterschappen 

1-nov-11 Er is geen plan van aanpak gereed.Er lopen wel veel 

initiatieven maar dit leidt nog niet tot concrete 

afspraken op overkoepelend niveau. Via stuurgroep 

management overstromingen.  Concrete afspraken 

worden vastgelegd conform het tussen het 

veiligheidsberaad, de waterschappen en Rijkswaterstaat 

vastgelegde modelconvenant.

J

32 Het Informatiehuis Water gaat in eerste 

instantie zorgen voor een efficiënter 

gegevensverkeer voor de Kaderrichtlijn 

Water;De activiteiten van het 

Informatiehuis Water worden op basis van 

business cases stapsgewijs uitgebreid naar 

het gehele waterdomein.

Groeimodel met  focus 

op datagegevens op 

orde, stedelijk 

waterbeheer, fasering 

en prioritering.

RWS, 

Waterschapshuis 

en IPO

vanaf 2012 Informatiehuis water is operationeel. Programmaplan 

2012 is in concept gereed. Daarnaast is in de 

zomervakantie vanuit het initiatief van hydrologisch 

modelinstrumentarium gesproken tussen Stowa en IHW 

over de totstandkoming van een dataprotocol voor 

waterbeherend Nederland. Indien onderling afspraken 

gemaakt worden hoe de waterbeheerders omgaan met 

data voor inwinnen, opslag, verwerking en distributie 

wordt efficiencywinst behaald bij desbetreffende 

organisaties en wordt de samenwerking sterk 

vereenvoudigd.

K

33 Partijen spreken af mogelijke toekomstige 

samenwerking verder te onderzoeken op 

alle facetten van informatie en 

communicatie technologie (ICT), 

waaronder standaardisatie, databeheer, 

applicatiebeheer, digitale 

inspectiemethoden en gegevensbeheer.

aparte bijeenkomst 

organiseren door 

waterschapshuis; plan 

van aanpak; business 

cases

Partijen BA 

Water

geen Begin dit jaar lag de focus op het operationeel maken 

van het Informatiehuis Water. Nu dat gerealiseerd is kan 

de focus worden verlegd naar kansen op gezamenlijk ICT-

management. 

Samenwerking Waterbeheerders
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34 Verkenning van gezamenlijke primaire 

processen, inkoop en aanbesteding

aparte bijeenkomst 

organiseren door 

waterschap(pen);plan 

van aanpak(ken); 

verkenning gereed; 

business cases

Waterschappen 

en RWS (RD)

1-jan-12 Er is geen plan van aanpak gereed en er is onvoldoende 

capaciteit geregeld. Het overleg RWS en het landelijke 

inkoopoverleg waterschappen is gepland. De aanpak is 

geheel verschillend: RWS heeft diverse centrale inkoop- 

en aanbestedingstrajecten en breidt dit verder uit (w.o. 

in het kader van HWBP2 en-3). Waterschappen zoeken 

meer de regionale samenwerking. Door de 

waterschappen zijn deze regionale samenwerkingen in 

beeld gebracht. 

Aansturing van de actie inkoop 

beleggen op hoog 

managementniveau (tandem RWS- 

waterschappen) en voldoende 

capaciteit organiseren.

K

35 Opstellen van business case voor 

gezamenlijk fysisch, chemisch en biologisch 

meetnet en voor het gezamenlijk 

bemonsteren, analyseren en verwerken 

van laboratoriumgegevens.

Plan van aanpak; 

business case

Rijkswaterstaat 1-jan-13 Geen plan van aanpak gereed voor september 2011. 

September 2011: plan van aanpak in de werkgroep 

Samenwerking; december: besluiten tot business cases 

opstellen; deadline 2013: business cases opgesteld; 

vanaf 2014. 

J

36 Waar afzonderlijke programma’s voor 

kennis en onderzoek elkaar raken,  

gezamenlijke programma’s opstellen; 

uitbouwen afstemming programma's 

overstromingen en KRW

Plan van aanpak; 

voorstel voor 

gezamenlijke 

programma's

STOWA/RWS 1-jan-12 Een voorstel voor meer samenwerking en afstemming 

wordt begin november definitief gemaakt. 

Stip aan horizon is geschetst vwb modellenbeheer, met 

focus afstemming databeheer. WD, STOWA, 

Informatiehuis en KWR zijn betrokken.

J

37 Vergunningverlening en handhaving. RWS 

en waterscappen verkennen de 

mogelijkheid tot samenwerking

Voorstel samenwerking 

Vergunningverlening en 

handhaving

UvW 1-jan-12 Voorstel voor vergunningverlening en handhaving is 

gereed. September 2011: plan van aanpak in 

Samenwerking; december 2011 voorstel in 

Samenwerking. Besluitvormingsmomenten UvW 

benutten

K

38 Samenwerking bevorderen tussen 

waterschappen en gemeenten bij het 

heffen en invorderen van belastingen

Meer gezamelijke 

heffing en invordering 

belastingen 

Unie en VNG 1-jan-12 Belastingcongres VNG apr 2011 benut. BZK en FIN op 

13/4/11 akkoord met wegnemen van 

wetgevingsknelpunten. BZK trekt. Benutten contacten 

Vereniging Gemeentesecretarissen. BSGW van start.  In 

november bijeenkomst gezamenlijke belastingkantoren. 

Onderwerp heeft ook aandacht BZK (interbestuurlijke 

shared services). Planning: september 2011: svz in 

werkgroep Samenwerking; 



Oordeel Nr. Actie/ maatregel Product Actie- 

houder

Deadline Stand van zaken Vervolgactie

K

39 Een gezamenlijk mobiliteitsplan; mobiliteit 

bevorderen; investeren in menselijk 

kapitaal

Plan van aanpak; 

gezamenlijk 

mobiliteitsplan

RWS (CDR) en 

UvW

1-jan-12 Er is nog geen plan van aanpak en nog geen capaciteit 

binnen RWS. Er is een concept intentieovereenkomst 

voor personeelsuitwisseling tussen enkele WSen, 

Provincies en RWS in het kader 'Water ontmoet water' 

(Wow). Daarnaast is bestuurlijk afgesproken dat de 

WSen gebruik kunnen maken van het Corperate 

Learning Centrum van RWS. 

K

40 Onderwijs; inspanningen versterken om 

het onderwijs over water te structureren 

en te verbeteren.

Overeenkomst educatie 

die vanaf 2012 wordt 

geimplementeerd

IenM vanaf 2012 Na enkele personele wisselingen aan de zijde van IenM 

wordt deze actie nu opgepakt binnen de Topsector 

Water. Er is nog geen plan van aanpak geschreven. 

K

41 Overdracht van keringen en wateren 

conform de onderling gemaakte afspraken 

Overzicht met svz; 

overdracht per  1 jan 

2012 

RWS en 

waterschappen

1-jan-12 Indruk is dat de deadline van 31 december niet gehaald 

wordt. Niet al het areaal zal  op deze datum zijn 

overgedragen. Bestuurlijke brief is opgesteld, waarin 

staat aangegeven dat uiterlijk 1 juni 2012 de definitieve 

afspraken dienen te zijn gemaakt.Dit in tegenstelling tot 

de afspraak uit het BA van 1 januari 2012.



Oordeel Nr. Actie/ maatregel Product Actie- 

houder

Deadline Stand van zaken Vervolgactie

J

42 Vanwege de lastenstijging van de 

cofinanciering door de waterschappen van 

de aanleg en verbetering van de primaire 

waterkeringen evenwichtig te verdelen 

over de belastingplichtigen en naar 

aanleiding van de tarieven ongebouwd, 

wordt gekeken op welke wijze het 

belastingstelsel van de waterschappen kan 

worden herzien. De waterschappen doen 

hiervoor een voorstel dat vertrekpunt is 

voor de herziening. (1 september 2011)

Afronden herziening belastingstelsel voor 

begin 2012 / 1 maart 2012, Wetgeving van 

kracht voor 1 januari 2014)

Voorstel Unie 1-9-2011, 

daarna 1-3-

2012 en 1-1-

2014

In overleg op 21/9 tussen Delfland, Midden-Delfland, 

LTO, de Unie en IenM is afgesproken om te proberen 

het belastingstelsel te wijzigen per 1-1-2013 ipv 1-1-

2014. Dit naar aanleiding van het zoeken naar een 

oplossing voor de zogenoemde ‘weeffout’. 

De ledenvergadering van de Unie heeft op 30/9 een 

definitief voorstel vastgesteld en dit is aangeboden aan 

de staatssecretaris van IenM. Dit voorstel zal IenM het 

gebruiken als basis voor het wetsvoorstel. Relevante 

partijen zullen in de consultatie worden betrokken. Het 

behalen van de streefdatum van inwerkingtreding per 

1/1/13 is nog onzeker.

K

43 Het rijk bereidt in overleg met gemeenten 

en waterschappen een wetsvoorstel voor 

met betrekking tot de invoering van 

indirecte verkiezingen in 2014 en dient dat 

in bij de Tweede kamer. 

Wetsvoorstel indirecte 

verkiezingen

IenM iom 

betrokken 

partijen

1-okt-11 Het advies van Raad van State op het concept 

wetsvoorstel indirecte verkiezingen is met vertraging 

eind september ontvangen. Het is een zodanig kritisch 

advies dat voorafgaand aan het uitbrengen ook nog 

overleg is geweest tussen de Raad, Donner en Atsma. 

Het nader rapport en een bijgesteld wetsvoorstel 

worden op 11/11 in de MR behandeld.

J

44 De ministeries van BZK en IenM bereiden 

in overleg met de betrokken partijen 

voorstellen voor die leiden tot kleinere 

besturen van gemeenten, waterschappen 

en provincies.

Wetsvoorstel BZK en IenM iom 

betrokken 

partijen

1-jan-12 Er komt 1 wetsvoorstel voor provincies, gemeenten en 

waterschappen. Hier wordt thans aan gewerkt. Naar 

verwachting kan dit nog dit jaar in procedure 

(consultatie).

J

45 Afschaffing van de provinciale goedkeuring 

van de kostentoedelingsverordening ten 

behoeve van de watersysteemheffing 

(artikel 120, vijfde lid, Waterschapswet) 

geschrapt.

Wetsvoorstel IenM iom 

betrokken 

partijen

geen Loopt mee in wetsvoorstel belastingstelsel 

Na verkiezingen 46 Evalueren Waterschapswet voor de 

onderdelen verkiezingsstelsel en 

bestuurssamenstelling

Evaluatie 

Waterschapswet

IenM iom 

betrokken 

partijen

na 2014 Niet van toepassing

Waterschapsbestel


