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Beslispunten
1.
In te stemmen met het aangaan van de Centrumregeling Meten en Monitoren
Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe.
Inleiding
Sinds 2012 werken wij samen in de afval- en grondwaterketen van het Platform Vallei en
Eem. De reden voor het opzetten van deze samenwerking was het BAW (Bestuurs
Akkoord Water). Eén onderdeel hiervan is het monitoringsprogramma dat gezamenlijk is
opgezet en door de UVO van Vallei en Eem werd gefaciliteerd. Dit project is zeer
succesvol en toe aan een nieuwe opzet om het professioneler en stabieler te maken.
Door het Bureau Twynstra Gudde is een studie gedaan naar de huidige opzet en hoe deze
verbeterd ka worden. Op dit advies gebaseerd Is de Centrumregeling Meten en Monitoren
Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe ontstaan.
Beoogd effect/resultaat
Zorgen dat wij samen met gemeenten en het waterschap, inzicht krijgen in het
functioneren in de afvalwaterketen zodat deze duurzaam en goed functioneert. De UVO
voert deze taken al sinds 2012 uit en door een centrumorganisatie op te richten wordt de
UVO robuust en toekomstgericht. Meten, monitoren, databeheer, analyse is een
onmisbare basis voor goed (afval)waterbeheer en is een basis voor onderbouwde
klimaatadaptatie-maatregelen. Door deskundig en betrouwbaar beheerde gegevens
kunnen deze aan de partners beschikbaar worden gesteld. Dit willen wij ook na 2020
goed en stabiel kunnen blijven doen.
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Argumenten
1.1 De raad dient toestemming te verlenen
Om als college deel te kunnen nemen aan de Centrumregeling dient de raad hiervoor
op grond van artikel 61 lid 2 van de Wgr toestemming te geven c.q. hiermede in te
stemmen. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang. Dat is hier niet aan de orde.
2.1

Het college dient toestemming te geven aan het verleggen van de uitvoering.
Na toestemming van de raad dient het college de uitvoering van de Centrum regeling
aan te gaan met het waterschap Vallei en Veluwe.

2.2 De centrum regeling verbeterd de aansturing
Een conclusie uit het externe onderzoek is dat een verbetering van de rechtsvorm en
de governance van de UVO noodzakelijk is. In de praktijk is gebleken dat een
netwerkconstructie voor het soort taken van de UVO (structurele, specialistische
uitvoerende taken) nadelen heeft. De aansturing vanuit het netwerk is op papier
helder, maar blijkt dat in de praktijk niet. En omdat de UVO-medewerkers het gevoel
hebben nergens echt bij te horen en aansturing ontbreekt, blijkt het in de praktijk
lastig de continuïteit voldoende te borgen. Met een Centrumregeling worden deze
nadelen ondervangen, aldus Twynstra Gudde.
2.3 De centrum regeling maakt het eenvoudiger
De voorgestelde Centrumregeling vervangt twee bestaande gemeenschappelijke
regelingen, te weten de SOK voor de UVO-taken in Platform Water Vallei en Eemverband én de SOK voor de UVO-taken in WHEP Regio Noord Veluwe. Het wordt
eenvoudiger, met minder ambtelijke en bestuurlijke drukte.
2.4 De gemeente blijft verantwoordelijk
De voorgestelde Centrumregeling doet niets toe of af aan de bestuurlijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deelnemende gemeenten en het
waterschap. De uitvoering van de taken wordt belegd bij het waterschap maar de
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. De UVO is dus van belang voor iedereen,
gemeenten én waterschap.
2.5

In een centrumregeling kunnen specialistische taken efficiënt worden uitgevoerd.
De Centrumregeling sluit uit dat problemen ontstaan met betrekking tot
mededinging/markt en overheid. Met het inzetten van de UVO worden specialistische
(snipper)taken efficiënt uitgevoerd en kunnen betere investeringsbeslissingen
genomen worden. Bovendien wordt kennis opgebouwd van het gebied en de werking
van het afvalwatersysteem waardoor de kwaliteit toeneemt en kwetsbaarheid, door
onvoldoende technisch personeel, afneemt.

2.6 . Er is draagvlak voor deze regeling
In de huidige situatie is het waterschap de gastheer voor de UVO en de afspraken zijn
vastgelegd in diverse SOK’s. Bij het overgaan naar een Centrumregeling is er een
zogenaamde centrumorganisatie nodig. Met de heemraden en de bestuurlijke
voorzitters van de 3 inliggende samenwerkingsverbanden (Platform, Noord en Oost
Veluwe) is draagvlak verkend of het waterschap deze rol zou kunnen gaan invullen.
cc.:
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Hier is door de voorzitters van de samenwerkingsverbanden mee ingestemd. Ook is
deze vraag ambtelijk verkend en positief beantwoord.
Kanttekeningen
Geen
Proces (procedure/vervolg/evaluatie
1. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad zal het college de
Centrumregeling kunnen aangaan.
2. Nadat alle deelnemers hebben ingestemd met de Centrumregeling zal conform
artikel 13 van de Centrumregeling gemeente Scherpenzeel de gemeenschappelijke regeling bekend maken, waarna de regeling per 1 januari 2021 in werking
treedt.
.
Duurzaamheidsaspecten
Door de gezamenlijkheid kunnen we duurzamer en beter afvalwater en grondwater
stromen beïnvloeden.

Communicatie
NVT
Financiële aspecten
De financiële gevolgen zijn beperkt. De bijdrage aan de UVO op dit moment en in de
nieuwe situatie heeft beperkte wijzigingen. Het vaststellen van toekomstige begrotingen
zal conform de reguliere procedures van de in te stellen regeling plaats vinden.
Op welke begrotingspost heeft dit betrekking: ecl 772252
Begrotingswijziging: Nee
Past het voorstel binnen het beschikbare budget: ja
Welke gevolgen zijn er voor het weerstandsvermogen (risico’s)?
NVT
Juridische aspecten / grondslag
Om als college deel te nemen aan de Centrumregeling dient de raad hiervoor op grond
van artikel 61 lid 2 van de Wgr toestemming te geven c.q. hiermede in te stemmen. De
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
Betrokkenheid andere afdelingen en externe organen (integraal werken):
Gemeente Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Ermelo, Harderwijk,
Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal,
Wageningen, Woudenberg en verder Waterschap Vallei en Veluwe

cc.:
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Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris

cc.:

H.E. van Dijk-van Ommering
loco-burgemeester
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Onderwerp

: Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en

Veluwe

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2020;
Gelet op het door de gemeenteraad aangenomen amendement A1;

besluit
1. Toestemming te geven aan het college voor het aangaan van de
gemeenschappelijke Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en
Grondwater Vallei en Veluwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter (wnd)

