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Onderwerp: Onderzoek wenselijkheid fusie tussen de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe 
 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Ons college en onze ambtgenoten van Gelderland hebben aan B&A Consulting bv opdracht gegeven 
voor een onderzoek naar de wenselijkheid van samenwerking of fusie tussen de waterschappen Vallei 
& Eem en Veluwe. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij brief van 15 januari 2009 hebben de dijkgraven van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe 
ons en onze ambtgenoten van Gelderland de ‘Rapportage onderzoek naar mogelijkheden tot intensieve 
samenwerking of fusie’ van WagenaarHoes toegezonden. In de begeleidende brief hebben zij onze 
beide colleges de expliciete vraag voorgelegd of wij de verkenningen in dat rapport ondersteunen, 
welke (rand)voorwaarden wij zouden willen stellen aan een vervolgonderzoek en welke betrokkenheid 
wij daarbij zouden willen hebben. 
Naar aanleiding van die brief hebben de beide portefeuillehouders, de heren Binnekamp en 
Keereweer, in een overleg met de beide dijkgraven aangegeven dat het onderzoek van WagenaarHoes 
te beperkt wordt geacht voor een beantwoording van de door hen gestelde vragen.  
Omdat de provincies bij een onderzoek betreffende een eventuele fusie van waterschappen op grond 
van de Waterschapswet de regie hebben, is in een vervolgoverleg aangegeven hoe de provincies het 
vervolgproces willen inrichten. In bijgevoegde brief van 16 juli 2009 aan het dagelijks bestuur van 
Vallei en Eem (een identieke brief is gestuurd naar het dagelijks bestuur van het waterschap Veluwe) 
is dit vervolgproces weergegeven. 
 
Er is voor gekozen de opdracht voor het onderzoek te verstrekken aan een extern adviesbureau 
vanwege de benodigde expertise en ervaring op het terrein van bestuurskrachtonderzoek. 
Het onderzoek van het ingeschakelde adviesbureau B&A Consulting bv bevat de volgende elementen: 
• de ontwikkelingen in de opgaven, taken en rollen van de waterschappen op middellange termijn; 
• een - door de betrokken provincies en waterschappen gedragen – normenkader waaraan de 

bestuurskracht van de waterschappen – nu en in de toekomst – kan worden afgemeten; 
• de huidige en toekomstige bestuurskracht van beide waterschappen; 
• de taken/rollen die door samenwerking/fusie beter kunnen worden ingevuld; 
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• de voor- en nadelen van de verschillende opties voor de meest geschikte organisatievorm voor 
beide waterschappen. 

 
Essentie / samenvatting: 
Het onderzoek van B&A Consulting bv moet een compleet beeld opleveren van de voor- en nadelen 
van samenwerking of fusie.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De waterschappen zijn toegerust om hun taken nu en in de toekomst adequaat uit te voeren. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van het onderzoek (max. € 64.375 excl. BTW; Utrechtse aandeel 50%) zijn onvoorzien 
(daarom niet begroot) en onvermijdelijk. De inzet is om de uitgave te dekken uit de middelen uit het 
programma Water van 2009.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het onderzoek zal eind 2009 zijn afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen wij en onze 
ambtgenoten van Gelderland begin 2010 een standpunt bepalen. Die standpuntbepaling vergt een 
brede afweging. Ook factoren betreffende het brede terrein van de bestuurlijke organisatie van het 
waterbeheer zullen daarbij betrokken worden. Het standpunt van de beide GS-colleges zal daarna aan 
u en aan de staten van Gelderland worden voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van deze brief en de daarin aangegeven vervolgprocedure. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Bijlage 1 

Aan het college van dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap Vallei en Eem 
Postbus 330 
3830 AJ Leusden 

 
Bezoekadres 
Huis der Provincie 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 
 
telefoonnummer (026) 359 91 11 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.nl 
internetsite www.gelderland.nl 

 
Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

datum zaaknummer 
16 juli 2009 2009-001312  
onderwerp 
vooronderzoek samenwerking waterschap Vallei en Eem/waterschap Veluwe 
 

Geacht college 
 
Bij brief van 15 januari 2009 hebt u ons de Rapportage onderzoek naar mogelijkheden tot intensieve 
samenwerking of fusie van WagenaarHoes toegezonden. In de begeleidende brief legt u ons en onze 
ambtgenoten van Utrecht de expliciete vraag voor of wij de verkenningen in dat rapport ondersteunen, 
welke (rand)voorwaarden wij zouden willen stellen aan een vervolgonderzoek en welke betrokkenheid 
wij daarbij zouden willen hebben. 
In antwoord op die brief berichten wij u mede namens onze ambtgenoten van Utrecht het volgende. 
 
Het rapport en de brief waren voor ons aanleiding voor een nadere gedachtewisseling met u daarover.  
In het overleg op 2 februari 2009 hebben wij aangegeven dat wij het onderzoek van WagenaarHoes te 
beperkt achten voor een beantwoording van de door u gestelde vragen. Daarvoor achten wij een breder 
kader nodig. Omdat de provincies bij een onderzoek betreffende een eventuele fusie van 
waterschappen op grond van de Waterschapswet de regie hebben, hebben wij aangegeven ons te 
zullen beraden over de inrichting van het vervolgproces. 
 
In een overleg op 24 juni 2009 hebben wij met de vertegenwoordigers van uw waterschap van 
gedachten gewisseld over de onderzoeksvraag voor een door ons in te schakelen adviesbureau. Het 
daarbij op hoofdlijnen geschetste onderzoeksproces ziet er als volgt uit. 
1. een beschrijving van de ontwikkelingen waarmee de waterschappen te maken hebben of te maken 

krijgen in de komende 10 jaar; welke opgaven vloeien daaruit voort en wat betekent dat voor 
beide organisaties (ambtelijk en bestuurlijk). Dit is het zogenaamde opgavenprofiel;

2. het ontwikkelen van een normenkader (praktische eisen waaraan een lichaam van openbaar 
bestuur moet voldoen) op de onderdelen bestuur, samenwerkingspartner, dienstverlening (incl. 
handhaving) en bedrijfsvoering, passend bij het opgavenprofiel; 

3. het feitelijk functioneren van de waterschappen wordt vergeleken met het normenkader 
resulterend in conclusies en aanbevelingen betreffende de vraag of de beide waterschappen in de 
komende 10 jaar op adequate wijze hun taken zullen kunnen uitvoeren; 

4. betrokkenheid waterschappen: deelname aan de ambtelijke begeleidingsgroep door een 
vertegenwoordiger van elk van beide waterschappen; bestuurlijk overleg vindt in elk geval plaats 
over het eindproduct van het adviesbureau en voor zover nodig tussentijds; 

5. planning: er wordt uitgegaan van een onderzoekstermijn van 3 maanden; bij start in september (de 
selectieprocedure is gepland in de zomermaanden) kan het onderzoek in december zijn afgerond. 
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Wij stellen ons voor dat de invulling van het onderzoeksproces wordt bepaald door de 
begeleidingsgroep in samenspraak met het adviesbureau dat de opdracht krijgt. Indien gewenst kan 
een vertegenwoordiger van de waterschappen worden betrokken bij de selectie van het adviesbureau. 
 
Wij hebben met genoegen geconstateerd dat de vertegenwoordigers van uw waterschap in het overleg 
op 24 juni 2009 hebben ingestemd met het onderzoeksproces zoals hiervoor geschetst en bereid zijn de 
nodige medewerking hieraan te verlenen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 

Commissaris plv. secretaris 
van de Koningin 
 


