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Algemeen (stand van zaken maart 2016)
Naam Regio of Drinkwaterbedrijf
Rivus

Naam ambtelijke trekker of contactpersoon regio:
Hans Schepman

telefoonnummer ambtelijke trekker of contactpersoon regio
384557430

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
 

filecount - Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
0

1. Kwaliteit uitwerkingsproces
Wat is uw beeld van de kwaliteit van het uitwerkingsproces? Met andere woorden: Hoe vindt u dat het proces gaat? U kunt uw
antwoord uitdrukken in een rapportcijfer van 1 tot 10.
8

Waarom?
De bestuurlijke borging is goed. Er is een bestuurlijke ambitieverklaring en 2x per jaar breed bestuurlijk overleg. Er is voldoende
bestuurlijk draagvlak, er is een stuurgroep, het management is aangehaakt (regiegroep), er is een driemanschap (Trojka)  actief
voor de dagelijkse aansturing van de samenwerking. Er wordt programmatisch gewerkt aan de hand van een vastgesteld Plan
van Aanpak t/m medio 2016, de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd door Expertteams en Afvalwaterteams en lopen
nagenoeg geheel op schema; er is een RIVUS thermometer waarin de doelrealisatie wordt gemonitord; de thermometer wordt
jaarlijks geactualiseerd en ingezet in de RIVUS PDCA cyclus. De organisatie staat en draait en er zijn al veel producten
opgeleverd en resultaten bereikt. Er is enthousiasme en energie binnen RIVUS. Dit blijkt bv uit het feit dat vanuit de samenwerking
ook nieuwe initiatieven ontstaan, zoals het samen optrekken van vijf gemeenten en het waterschap bij het opstellen van de vijf
nieuwe GRP’s en het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden.
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Wat is uw beeld van de voortgang van het uitwerkingsproces ten opzichte van een jaar geleden (maart 2015).
We hebben duidelijk voortgang geboekt in het uitvoeren van het RIVUS programma. 
Meer dan 90 % van de  geprogrammeerde projecten is door de expertteams opgeleverd. Er zijn forse stappen gezet in het project
verdergaande samenwerking. Bestuurlijk is gekozen is voor het uitbreiden van de netwerksamenwerking op het gebied van Beleid
en Planvorming. Hiertoe is per 1/1/2016 een beleidstafel actief waarin alle partners, onder aansturing van de RIVUS regiegroep,
samen beleid ontwikkelen. Tevens lopen er gezamenlijke inkooptrajecten voor relining en reiniging en inspectie van riolering. Tot
slot wordt er in de eerste helft van 2016 een business-case gemaakt voor het hosten van het onderhoud van puntobjecten in de
riolering.  Ook zijn verdere stappen gezet in de besluitvorming in het samenwerkingsverband, in de programmasturing
(planningsinstrument) en in de communicatie. Een uitdaging blijft het nog beter laten functioneren van onze afvalwaterteams
(implementatie-teams). We hebben daarin stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. De afvalwaterteams zijn essentieel voor het
implementeren van de door de RIVUS expertteams ontwikkelde producten en het behalen van de concrete resultaten. 
Er zijn duidelijke financiële effecten zichtbaar van de samenwerking. In de nieuwe GRP's zullen de financiële resultaten naar
verwachting verder zichtbaar worden. 
In het nieuw op te stellen Programma RIVUS 2016-2020 zal de focus vooral liggen op de implementatie van de opgeleverde
producten en het verder vormgeven van de samenwerking. Daarnaast wordt de focus van RIVUS verbreed met raakvlakken met
het stedelijk waterbeheer en wordt naar wens van de bestuurders een extra impuls gegeven aan de doelstelling ‘duurzaamheid’.

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
 

filecount - Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
0

2. Ambitie en voortgang kostenbesparing
Hoeveel besparingen op de jaarlijkse kosten heeft u in de periode januari 2010 tot januari 2016 gerealiseerd?
Absoluut getal (besparing op jaarlijkse kosten t.o.v. 2010)

Absoluut getal (besparing op jaarlijkse kosten t.o.v. 2010)
4300000

Percentage t.o.v. besparingsambitie voor 2020 (2020 is 100%), zoals gerapporteerd aan visitatiecommissie
0

Geef het prijspeil aan.
2010

U kunt hier een toelichting opnemen:
De RIVUS thermometer over 2014 geeft aan dat we van de besparingsdoelstelling van 6 miljoen euro per jaar vanaf 2020 zo'n 4,3
miljoen hebben bereikt.

Wat is uw prognose van besparingen op jaarlijkse kosten in 2020?
Absoluut getal (besparing op jaarlijkse kosten t.o.v. 2010)

Absoluut getal (besparing op jaarlijkse kosten t.o.v. 2010)
6000000

Geef het prijspeil aan.
2010

Percentage t.o.v. besparingsambitie voor 2020 (2020 is 100%), zoals gerapporteerd aan visitatiecommissie
0

U kunt hier een toelichting opnemen:
In de RIVUS ambitieverklaring d.d. 17-09-2014 is als een van de doelstellingen aangegeven: het realiseren van een besparing
van 6 miljoen euro per jaar vanaf 2020.

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
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3. Ambitie en voortgang verminderen kwetsbaarheid
Wat is de ambitie in uw regio ten aanzien van het verminderen van de kwetsbaarheid in 2020? [open vraag]
De ambitie ten aanzien van het verminderen van de kwetsbaarheid in 2020 is niet getalsmatig uitgedrukt of vastgelegd. 
In de RIVUS ambitieverklaring 17-09-2014 staat als een van de doelstellingen vermeld: het vergroten van de robuustheid (laten
afnemen van de kwetsbaarheid) van de organisatie van het beheer van de afvalwaterketen.

In welke mate is de ambitie voor het verminderen van de kwetsbaarheid in het voorjaar van 2016 gerealiseerd?
100

U kunt hier een toelichting opnemen:
De score is 100% omdat de kwetsbaarheid verder is verminderd door de RIVUS activiteiten.

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
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4. Ambitie en voortgang verhogen kwaliteit (professionaliteit)
Wat is de ambitie in uw regio ten aanzien van het verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) in 2020?
De ambitie ten aanzien van verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) in 2020 is niet getalsmatig uitgedrukt/vastgelegd. In de
RIVUS ambitieverklaring 17-09-2014 staat als een van de doelstellingen vermeld: het vergroten van de professionaliteit in het
operationeel beheer van de afvalwaterketen.

In welke mate is de ambitie voor het verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) in het voorjaar van 2016 gerealiseerd? 
100

U kunt hier een toelichting opnemen:
De score is 100% omdat de kwaliteit (professionaliteit) verder is verhoogd door de RIVUS activiteiten

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
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5. Vorm uitwerkingsproces (stand van zaken maart 2016)
In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [Kennisdelen in ambtelijke overleggen en werkbijeenkomsten (afspraken
over onderlinge kennisuitwisseling)][Aantal gemeenten? *]
8

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [Kennisdelen in ambtelijke overleggen en werkbijeenkomsten (afspraken
over onderlinge kennisuitwisseling)][Aantal waterschappen?]
1

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [Kennisdelen in ambtelijke overleggen en werkbijeenkomsten (afspraken
over onderlinge kennisuitwisseling)][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
ja

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken aan concrete projecten (afspraken op niveau
projecten)][Aantal gemeenten? *]
8

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken aan concrete projecten (afspraken op niveau
projecten)][Aantal waterschappen?]
1
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In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken aan concrete projecten (afspraken op niveau
projecten)][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
ja

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een netwerkorganisatie (afspraken over specifieke
werkprocessen)][Aantal gemeenten? *]
8

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een netwerkorganisatie (afspraken over specifieke
werkprocessen)][Aantal waterschappen?]
1

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een netwerkorganisatie (afspraken over specifieke
werkprocessen)][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
ja

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een programmaorganisatie (afspraken en sturing over
samenhangend uitvoeringsprogramma)][Aantal gemeenten? *]
8

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een programmaorganisatie (afspraken en sturing over
samenhangend uitvoeringsprogramma)][Aantal waterschappen?]
1

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een programmaorganisatie (afspraken en sturing over
samenhangend uitvoeringsprogramma)][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
ja

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een 'federatief' verband (uitvoering van specifieke
werkprocessen uitbesteed aan een van de partners (gemeente of waterschap in de regio))][Aantal gemeenten? *]
8

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een 'federatief' verband (uitvoering van specifieke
werkprocessen uitbesteed aan een van de partners (gemeente of waterschap in de regio))][Aantal waterschappen?]
1

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een 'federatief' verband (uitvoering van specifieke
werkprocessen uitbesteed aan een van de partners (gemeente of waterschap in de regio))][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
ja

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een gezamenlijke organisatievorm (uitvoering van
meerdere werkprocessen in gezamenlijke uitvoeringsorganisatie)][Aantal gemeenten? *]
0

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een gezamenlijke organisatievorm (uitvoering van
meerdere werkprocessen in gezamenlijke uitvoeringsorganisatie)][Aantal waterschappen?]
0

In welke vorm vindt de regionale samenwerking plaats? [samen werken in een gezamenlijke organisatievorm (uitvoering van
meerdere werkprocessen in gezamenlijke uitvoeringsorganisatie)][Drinkwaterbedrijf betrokken?]
nee

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
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6. Ondersteuning VNG, UvW en VEWIN
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Wat wilt u meegeven aan VNG, UvW en VEWIN? Welke (kennis)vragen heeft u voor het uitwerkingsproces van het
Bestuursakkoord Water? Aan welke ondersteuning heeft u behoefte?
Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke thema's in het afvalwaterketenbeheer. Ook in het Bestuursakkoord water zijn
innovatie en duurzaamheid als belangrijke items benoemd. De monitor besteedt hier echter geen aandacht aan. Onze bestuurders
vragen echter om een extra impuls op het gebied van duurzaamheid.  Daarom pleiten we er voor om de monitor uit te breiden met
aspect duurzaamheid. Immers,  alles wat aandacht krijgt groeit. 

Organisatorisch is binnen RIVUS helder afgesproken op welke wijze producten worden gemaakt (via de expertteams) en hoe
deze producten worden geïmplementeerd (via de afvalwaterteams). Ook maken de afvalwaterteams jaarplannen waarin de
implementatie van producten is geprogrammeerd. De managers hebben deze jaarplannen goedgekeurd en hebben de benodigde
middelen ter beschikking gesteld. Binnen RIVUS functioneert een door de managers vastgesteld proces voor
programmamanagement. Toch merken we dat de implementatie van producten soms niet vloeiend verloopt. Hulp bij analyse en
oordeelsvorming van de achterliggende oorzaken hiervoor en meedenken over oplossingsrichtingen zouden ons verder kunnen
helpen. 

Hoe kunnen we met zijn allen nog beter gebruik maken van de kennis in de verschillende samenwerkingsverbanden. Herkenbaar
is dat ieder samenwerkingsverband voor zich aan soms dezelfde thema's werkt. We kunnen meer van elkaar leren!!! Leerkringen
o.i.d. opzetten. De landelijke monitor is ook in een soort leerkring in gezamenlijkheid ontwikkeld.

Vanwege belemmeringen vanuit de Wet Markt en Overheid en de Aanbestedingswetgeving bleken sommige
samenwerkingskansen niet te verzilveren, zonder zware juridische constructies binnen onze samenwerking op te tuigen. We
hebben deze problematiek onlangs nog eens bij de Unie van Waterschappen neergelegd en zoeken naar een oplossing.

Indien u wilt kunt u hier een bestand toevoegen om eea te verduidelijken.
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