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Samenvatting

Dit jaar is weer een monitor gemeentelijke watertaken verschenen (voorheen benchmark
rioleringszorg). Met deze bedrijfsvergelijking wordt beoogd om, net als in 2010 en 2013, een
landelijk dekkend beeld te verkrijgen van de staat van het beheer van het gemeentelijk stedelijk
waterbeheer en de riolering. Gemeenten kunnen de uitkomsten gebruiken om hun rioleringszorg
aan andere gemeenten te ijken en zo te verbeteren. Met de monitor wordt ook invulling gegeven
aan de afspraken over het doelmatig beheer van de waterketen in het bestuursakkoord water van
2011. De resultaten zijn voor gemeenten belangrijke bouwstenen bij het monitoren van de
voortgang van de regionale samenwerking.
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Geacht college en gemeenteraad,

In het bestuursakkoord water (2011) is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen en
drinkwaterbedrijven elke drie jaar een bedrijfsvergelijking uitvoeren. In 2010 en 2013 is dan ook
een benchmark rioleringszorg georganiseerd. Dit jaar heeft een monitor gemeentelijke watertaken
plaatsgevonden. Het verschil tussen deze twee is dat de monitor gericht is op het laten zien van
de prestaties voor de samenleving, terwijl de benchmark zich richtte op het vergelijken van
gemeenten.
De publicatie “Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016” geeft
een beeld hoe gemeenten de watertaken invullen en in hoeverre de maatschappelijke doelen volksgezondheid droge voeten en milieubescherming - worden gehaald. Op 3 november 2016
werd de publicatie tijdens het Deltacongres aangeboden het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, VNG, UvW, IPO en Vewin. Namens VNG nam Ina Adema, voorzitter van de subcommissie
water de monitor in ontvangst.
Het nut van stedelijk waterbeheer is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitvoering
van de gemeentelijke watertaken. Indien gewenst is de publicatie te downloaden als PDF en bij te
bestellen via www.riool.net.
Op verzoek van gemeenten is een beperkte hoeveelheid gegevens gevraagd, voor een beperkte
periode. De nadruk ligt op het afleggen van verantwoording aan de samenleving, niet op leren
van elkaar. Anders dan in 2010 en 2013, is er nu geen rapport waarin gemeenten met elkaar
worden vergeleken.

Er zijn veel gegevens verzameld, waarmee u een actueel beeld krijgt hoe u ervoor staat. U kunt
gebruik maken van de benchmarkdatabase die is aangevuld met de gegevens van de monitor
2016. U kunt daarin alle ingevoerde data uit de benchmarks van 2010 en 2013, het
regenwateronderzoek 2015 en de monitor 2016 raadplegen. Vergelijk uw gemeente met andere
gemeenten in tabellen en ook in kaarten die u met één klik genereert in de online database. Als
gemeente heeft u toegang tot de gegevens in het besloten deel van de website
www.benchmarkrioleringszorg.nl.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verantwoordelijk voor de monitor
gemeentelijke watertaken. Zij heeft Stichting RIONED gevraagd de voorbereidingen en de
uitvoering te verzorgen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Oscar Kunst van Stichting
RIONED via benchmark@rioned.org en 0318-631111 of Bert van Vijfeijken van VNG via
informatiecentrum@vng.nl en 070-3738393.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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