
Kennisnemen van 

De optimalisering van de Bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen voor de resterende 

periode, binnen het kader van de huidige regeling, door: 

1. indexering van de gehanteerde eenheidsprijzen; 

2. aanscherping van de uitvoeringsvoorwaarden; 

3. communicatie over de bredere toepassingsmogelijkheden. 

 

Inleiding 

In 2015 is door de gemeenten en het Waterschap de gezamenlijke Visie Natuurlijk 

Ontwikkelen opgesteld. Hierin staan gidsprincipes en handelingsperspectieven gericht op 

het omgaan met regenwater en gebruikt water. Om de in de visie omschreven 

ontwikkelingen te steunen en daarbij  de samenwerking op het gebied van het 

ontvlechten van waterstromen een impuls te geven, is in 2015 de Bijdrageregeling 

Ontvlechten Waterstromen (BOW) ingesteld door het Waterschap. Hiertoe zijn individuele 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten voor uitvoering van deze 

regeling. Het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst is de financiële impuls die het 

waterschap geeft aan de samenwerking. Dit omdat er volgens de overwegingen in de 

overeenkomst een onbalans bestaat tussen kosten en baten ten aanzien van het 

afkoppelen van regenwater. De gemeenten hebben nu vooral de kosten en de baten 

vallen mogelijk later toe aan het waterschap.  

Met het besluit over de bijdrageregeling is er gedurende 6 jaar (2016-2021) jaarlijks  

€ 2 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten voor projecten waar hemelwater wordt 

ontvlochten van het vuilwater rioolsysteem (of voor gebruikt water).  

 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Vallei en Veluwe voert jaarlijks 

een doeltreffendheids- en/of doelmatigheidsonderzoek uit, gebaseerd op artikel 109a van 

de Waterschapswet. In 2019 is de Bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen als 
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onderwerp gekozen. Naar aanleiding van dit doelmatigheidsonderzoek is een voorstel tot 

bijstelling van de BOW opgesteld, waarmee d&h op 6 juli 2020 heeft ingestemd. Middels 

deze informatienota wordt het AB geïnformeerd over de bijstelling van de BOW. 

 

Kernboodschap  

De bijstelling van de BOW houdt het volgende in: 

• De financiële bijdrage wordt verhoogd door indexering van de eenheidsprijzen voor 

afkoppelen van verharde oppervlakken (particulier/openbaar/binnenstedelijk). Dit 

aangezien deze aan de lage kant zijn in vergelijking met actuele kentallen van Rioned 

en Stowa. 

• De uitvoeringsvoorwaarden worden aangescherpt met verduidelijking van 

uitvoeringstermijnen, verjaring van aanvragen. In de bestuurlijk ondertekende 

Samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten (SOK) uit 2016 is een aantal 

operationele zaken niet expliciet meegenomen. Uit het uitgevoerde 

doelmatigheidsonderzoek blijkt dat dit tot onduidelijkheden leidt voor zowel 

gemeenten als waterschap. Door de uitvoeringsvoorwaarden aan te scherpen wordt 

alsnog voor duidelijkheid gezorgd. 

• Tegelijkertijd wordt ingezet op communicatie over bredere toepassingsmogelijkheden 

en inzetbaarheid van de bijdrageregeling, ook bij aanpalende beleidsafdelingen bij 

gemeenten. Overigens was deze brede aanpak reeds mogelijk, maar werd deze niet 

of onvoldoende benut door de gemeenten. 

 

Het beoogde effect van deze bijstelling is: 

- Betere benutting van het budget vanuit de bijdrageregeling. 

- Meer afkoppeling van regenwater en minder belasting van transportstelsel en 

zuivering. 

  

Omgeving  

In de Adviescommissie Ontvlechten, bestaande uit medewerkers van gemeenten en het 

waterschap, is reeds gesproken over de bijstelling van de BOW. De Adviescommissie 

heeft hier met instemming op gereageerd.  

 

Vervolgstappen 

Aanpassing SOK 

De SOK betreft een overeenkomst tussen waterschap en de gemeenten. Dit betekent dat 

aanpassing hiervan niet éénzijdig kan plaatvinden. De gemeenten dienen hier 

(individueel) mee in te stemmen. Daarom zal een addendum op de bestaande SOK 

worden opgesteld door het waterschap, waarin de wijzingen zijn benoemd. Dit addendum 

zal aan de gemeentebesturen worden voorgelegd ter instemming. Dit addendum zal dit 

najaar worden opgesteld, na uitwerking van het vervolg van de bijdrageregeling. 

 

Follow-up bijdrageregeling 

In 2021 loopt de BOW af. In kwartaal 3 en 4 van 2020 zullen met d&h verschillende 

mogelijkheden voor het vervolg van de BOW worden verkend: 
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• Beëindigen van de regeling na het verstrijken van de 6 jaar, conform oorspronkelijk 

plan. 

• Pas beëindigen van de regeling na volledige benutting van het beschikbaar budget 

van € 12 miljoen. 

• Voortzetting van de BOW met verbreding naar BOVI-doelen, zoals een water 

inclusieve bebouwde omgeving. 

• Voortzetting van de BOW gericht op specifieke opgaven met partners in de regio. 

• Voortzetting van de BOW gericht op de uitvoering van het Regionale Adaptatieplan 

(RAP). 

 

 

Bijlagen 

• Memo stavaza bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen 6 juli 2020 

 

 


