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Vraag Antwoord

Het Raadsvoorstel beschrijft dat de UVO succesvol is, onder meer omdat de 
“kwaliteit van de activiteit is verbeterd”. Kunt u twee voorbeelden geven waaruit 
die kwaliteitsverbetering blijkt?

Door de UVO wordt het meten en monitoren aan de riolering (gemalen en riool 
overstorten) en het grondwater uitgevoerd. Zonder de UVO had de gemeente 
Woudenberg geen goede meetdata het (afval) watersysteem. Zonder deze meet data 
zou er geen minder inzicht zijn in het functioneren van het systeem, waardoor het 
moeilijker is te bepalen welke maatregelen welk effect hebben.

Zijn de taken van het UVO niet gewoon onder te brengen bij het Waterschap, zodat 
het UVO niet meer nodig is? 

De UVO voert zowel gemeentelijke taken als waterschap taken uit. Door het 
watersysteem als 1 systeem te beschouwen vullen de taken elkaar aan. Door de taken 
van alle gemeenten en het waterschap onder te brengen bij 1 organisatie worden de 
taken gebundeld en middels 1 systeem ontsloten. Hierdoor kan dit efficiënter 
uitgevoerd worden dan dat elke partij het zelf uitvoert. Bij de voorgestelde 
centrumregeling komen de taken bij het waterschap te liggen als gastorganisatie. De 
deelnemende partijen betalen voor deze taken aan het waterschap. 

De Centrumregeling heeft geen financiële consequenties voor Scherpenzeel, 
Veenendaal en het Waterschap. Woudenberg krijgt echter wél meer kosten 
toebedeeld: van 3.500 euro naar 7.250 of 7.500 euro (het raadsvoorstel noemt hier 
twee bedragen). Wat wordt het exacte bedrag dat Woudenberg jaarlijks moet 
betalen voor de Centrumregeling?

Deze kosten behoren niet bij de wijziging van de UVO naar de centrumregeling. Deze 
kosten behoren bij de bijdrage aan het Platform Water Vallei en Eem, wat los staat 
van het aangaan van deze centrumregeling. Het aangaan van een centrumregeling op 
zich heeft voor de gemeente Woudenberg geen financiële gevolgen. De kosten voor 
de centrumregeling worden gedekt uit het waterplan.

Waarom moet Woudenberg wél meer betalen voor dezelfde dienstverlening en 
Veenendaal, Scherpenzeel én het Waterschap zelf niet? 

Zie bovenstaande beantwoording.

Dit voorstel komt op ons over als iets wat we niet meer kunnen weigeren, al 
helemaal niet omdat de regeling per 1-1-2021 van start moet gaan. Kúnnen wij nog 
weigeren? 

Weigeren is een optie, echter zijn de gevolgen voor de gemeente Woudenberg groot. 
Het meten en monitoren in de afvalwaterketen en het grondwater zal dan niet meer 
door of via de UVO uitgevoerd worden omdat de UVO stopt te bestaan op  1 januari 
2021. Deze taken zal de gemeente Woudenberg dan zelf moeten gaan oppakken. Om 
deze redden wordt dringend geadviseerd in te stemmen met het aangaan van een 
centrumregeling.

Wat gebeurt er als de Raad van Woudenberg niet meegaat in dit voorstel? Zie bovenstaande beantwoording


