Nieuwe gewijzigde gemeenschappelijke regeling AQUON
Op 21 december 2017 heeft het algemeen bestuur van AQUON1 besloten tot het aanpassen van de
gemeenschappelijke regeling van AQUON uit 2011. Deze gemeenschappelijke regeling is een set van regels
en bepalingen waarbinnen AQUON haar functie van instituut op het gebied van wateronderzoek uitoefent.
De afgelopen jaren heeft AQUON hard gewerkt aan verbetering van de organisatie, waarbij ook de strategie
en governance van AQUON is aangepast. De formele wijzigingen die hieruit zijn gekomen, zijn nu vastgelegd in
een nieuwe regeling.
Met de regeling sluit AQUON de hectische periode van de fusie uit 2011 af. We kunnen onze opdrachtgevers,
de negen waterschappen in Midden en Zuid Nederland, nu nog beter bedienen.
Tegelijkertijd richten we onze blik op de toekomst en gaan we de komende jaren aan de slag om onze dienstverlening
voor de waterschappen nog verder te verbeteren.
De volledige gewijzigde regeling is op 6 februari 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en is hier te vinden.
De belangrijkste verbeteringen:
1. het strategisch profiel van AQUON is opnieuw bepaald;
• AQUON is een ‘full service’ ketenpartner van de deelnemende waterschappen;
• AQUON is direct verbonden met de hoofdprocessen van de waterschappen en haalt de vraag naar het doen van
wateronderzoek vooraf op;
• AQUON levert standaardpakketten (soorten water, typen activiteiten) en een beperkt aantal pluspakketten. De
waterschappen brengen 90 à 95% van hun vraag onder bij AQUON;
• AQUON realiseert een zakelijke balans tussen zelf doen en inkopen;
• AQUON is samen met de waterschappen actief in innovatienetwerken.
2. de governance is verbeterd;
• het dagelijks- en algemeen bestuur van AQUON functioneert zakelijker door;
○ de rollen van besturen en directie strikter te scheiden;
○ eigenaarschap en opdrachtgeverschap strikter te scheiden;
○ professionele inbreng in bestuur te versterken;
○ voorzitterschap onafhankelijker te maken.
• de advisering is verbeterd door ambtelijke rollen en platforms strikter te (onder)scheiden, en helder te zijn over welke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar moeten liggen.
Voor AQUON is strategie en governance onderdeel van een professionele bestuurs- en besluitvormingsstructuur. De
gewijzigde regeling heeft weinig effect op het dagelijkse werk van monsterafname en wateronderzoek.
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