Duurzaam stedelijk waterbeheer vereist dat
partijen in de waterketen nauw samenwerken.
De samenwerking tussen waterschappen,
gemeenten en waterleidingbedrijven is de
laatste tijd - in watertermen gesproken - in
een stroomversnelling geraakt, maar gaat
niet van een leien dakje. Het Waterpact van
Twente is een trendsetter in de samenwerking
binnen de waterketen.
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rioolbeheer, grate invloed heeft op de
regionale watersystemen is de laatste
jaren sterk toegenomen. Dat stimuleert
de samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen. Daarnaast is uit een
recente studie van Kiwa en Rioned gebleken dater grate kostenbesparingen te
realiseren zijn door samenwerking. De
komende jaren worden er tientallen
miljarden gelnvesteerd in de waterketen.
Dit is h et moment om zaken op elkaar
af te stem men. Tenslotte dr ukt samenwerking niet aileen de kosten, maar is
deze ook goed voor bet milieu en de
tevredenheid va n klan ten".

samenwerking binnen de waterketen.
De Waterleiding Maatschappij Overijssel streeft naar het laatste".
Het Waterpact van Twente is voortgekomen uit bet onderzoeksproject duurzame stedelijke waterkringloop, een onderdeel van het programma Duurzame
Technologie Ontwikkeling (DTO ).
Almelo en Wierden fungeerden daarin
als casus. De vijfWaterpactorganisaties
zaten in de klankbordgroep. Toen het
onderzoek was afgerond wilden zij de
slag naar de praktijk maken.
Een belangrijke succesfactor zijn volgens
Meijerink "enthousiaste bestuurders die

SAMEN IN EEN WATERKETENBEDRI JF
p 27 oktober 1997 onderteken den de gemeenten Almelo en
W ierden, de Waterleiding
Maatschappij Overijssel, bet Waterschap
Regge en Dinkel en de Provincie Overijssel een intentieverklaring waarin ze
aangaven samen te streven naar een
duurzame waterketen en een gezo n d
watersysteem. Daarmee was het Waterpact van Twente geboren . Dit samenwerkingsverban d was de voorloper van
wat inmiddels een trend gewo rde n is.
Momenteel werken ongeveer 150 gemeen ten in ruim 300 projecten samen
met waterschappen . Vaak zijn ook
waterleidingmaatschappijen daarbij
betrokken.
Er bestaan duidelijke relaties tussen de
onderdelen van de waterketen. Tach is
b et beh eer ervan va n o uds verdeeld over
verschillende organisaties. Waterleidingbedrijven pompen gra n d- of oppervlaktewater op, bereiden daar (drink)water
uit en d istribueren dat naar hu ishoudens
en bedrijven; gemeenten voeren het
regen- en afvalwater af via de riolering;
waterschappen zuiveren daten zijn
verantwoordelijk voo r de
kwaliteit en kwantiteit van
SUCCESFACTOREN
het oppervlaktewater en bet
VOOR SAMENVVERKING:
ondiepe grondwater.
Volgens Sander Meijerink,
projectJeider van het Waterpact en 'regisseur regionaal
en stedelijk waterbebeer' bij
de provincie Overijssel, zijn
er vee! redenen waarom de
samenwerking binnen de
waterketen 'in' is. Meijerink:
"Het inzicht dat de waterketen, en dan met name het
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·• enthousiaste
bestuurders;
•gezamenlijk budget;
•projectorganisatie;
• snel zichtbare
resultaten.
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TVVIJFELS
OVER VOORDELEN

Er bestooden , onder meer bij
de Vere nigin g van Nede rlandse Gemeenten, openlijke
twijfels aan de uitkomsten
van de globale studie van
Kiwa en Rioned. De vijf
Waterpactpartijen h ebben
Kiwa/ Rion ed gevraagd voor
h un werkgebied te onderzoeken waar syn ergievoordelen
te behalen zijn. Zelf genereerde n ze zestig ideeen. De
meest kansrijke zijn onderzocht. Door verhard oppervlak versneld af te koppelen,
bluswatervoorzieningen niet
op bet waterleidingnet aan te
sluiten , leidingnetten gezam enlijk aa n te leggen en te
beheren, en 'water op maat'
te leveren aan huish oudens en industrieen, kan er in Almelo en Wierden 54
miljoen m ' bespaard worden. Dat komt
neer op zo'n 10 procent, b et percentage
dat Kiwa en Rioned voorspelden.
Samenwerking past ook in de strategische ke uzes die gemeenten en waterbedrijven maken. Meijerink: "Gemeenten
streven naar kosteneffectiviteit. Ze willen een zo goed en goedkoop mogelijke
riolering. Als ze dat via samenwerking
kunnen realiseren, doen ze dat. Ook
denken ze na over hun kerntaken: wat
doen we zelf, wat besteden we uit? Zo
besteden sommige gemeenten het rioolbeheer uit. Waterbedrijven streven naar
schaalvergroting. Sommige zoeken die
in fusies met an dere waterbedrijven,
andere in multi-utility-bedrijven of in

ervoor gaan, budgetten en personen
vrijmaken, en door hun overtuigingskracht weerstanden kunnen overwinnen".
In Twente waren die er volop. Sommigen waren actief in De Waterkring, een
landelijk, informeel gezelschap van vrijdenkers in de watersector. Dat kwam in
1998 met een manifest dat een hartstochtelijk pleidooi voor samenwerking
bevat. Anderen zaten in de begeleidingsgroep van de Kiwa/Rioned-studie. De
daar uitgebroede visies wilde men graag
in de Twentse praktijk uitproberen.
Een andere succesfactor is volgens
Meijerink een gezamenlijk budget
waaruit gezamenlijke projecten betaald
kunnen worden. De Waterpactpartners
leggen daarvoor jaarlijks 350.000 gulden
op tafel. Dat geld is bestemd voor comTl.JDSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 1999 • 5

Samenwerking bespaart 5 tot 15 miljard
municatie, onderzoek en planontwikkeling. De inzet van personeel en de
uitvoering van projecten betalen de
partners uit eigen middelen. Belangrijk
vindt Meijerink ook dater een aparte
projectorganisatie is op basis van een
convenant. Dat waarborgt de continuiteit. Voor de motivatie is bet tenslotte
belangrijk dater snel resultaten zichtbaar worden, ook al worden de echte
effecten pas op lange termijn duidel ijk.
Zo is wil het Waterpact een loket en
telefoonnummer waar burgers en
bedrijven metal hun vragen over water
terecht kunnen. Om bet goede voorbeeld te geven koppelen de Waterpactorganisaties zelf hun kantoren af van de
riolering.
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waar ze vroeger eigen baas waren. Dat
kost moeite".
Andere problemen zijn de cultuurverschillen. Meijerink: "Drinkwaterbedrijven denken commercieler. Voor
waterbedrijven en waterschappen is
water een kerntaak, voor gemeenten
niet. Gemeenten hebben meer oog ook
voor de externe integra tie met andere
beleidsterreinen, waterschappen en
waterbedrijven zijn meer gericht op interne integratie binnen de waterketen".

Meijerink (derde
van links),
projectleider van
PRIJSGEVEN AUTONOMI E

Het grootste probleem bij de samenwerking vindt Meijerink dat partners
hun autonomie moeten prijsgeven.
Meijerink: "Zolang partijen informatie
uitwisselen en gezamenlijk onderzoek
doen wordt hun autonomie niet echt ingeperkt. Dat verandert nu we in de fase
van de gezamenlijke beleidsvorming en
planning komen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een waterstructuurplan
en een waterinrichtingsplan . Het eerste
gaat over zaken waar waterschappen
zich vanouds mee bezig hielden , in bet
tweede zijn de vroegere gemeentelijke
rioleringsplannen gelntegreerd. Beide
willen we samen ontwikkelen. Voor
waters<,:happen en gemeenten betekent
dat dat anderen meepraten op terreinen
TI.JOSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 1999"' 5

het Wat erpact
Twente, zij n
"ent housiaste
bestuurders die
ervoor gaan"
een belang rijke
succesf actor.

VESTZAK - BROEKZAK

En dan is er nog het probleem van de
ongelijke verdeling van kosten en baten.
De organisatie die investeert, profiteert
daar zelf vaak niet van. Als gemeenten
bijvoorbeeld geld steken in afkoppeling
en inflltratie, p lukken de waterschappen
daarvan de vruchten. Zij hebben dan
minder last van riooloverstorten en
hoeven minder te investeren in waterzuiveringsinstallaties en anti-verdrogingsprojecten.
Voor dit probleem heeft bet Waterpact
nog geen oplossing. Meijerink: "Je kunt
twee redeneringen volgen. De eerste zegt
dat waterschappen de extra investeringen
van gemeenten moeten compenseren .
De tweede dat goed rioolbeheer, wat een
wettelijke taak van gemeenten is, inhoudt dater zo weinig mogelijk regenwater in bet riool komt en dat de over-

storten beperkt worden. Gemeenten
moeten dan die extra investeringen
betalen en bet rioolrecht verhogen.
Waterschappen kunnen dan de zuiveringslasten verlagen. Voor burgers is
bet een broekzak-vestzak-kwestie, maar
voor de organisaties in de waterketen
vooralsnog niet. We werken nu aan
onderlinge verrekeningen en verdeelsleutels. Op termijn moeten we de inkomsten- en uitgavenkant bundelen ".
Die bezwaren zijn voer voor fiscalisten.
Henk van Brink, voorzitter van Waterschap Rijn en IJssel, wil niet op hen
wachten. In twee gemeenten in de Achterhoek neemt zijn waterschap intensief
dee! aan samenwerkingsprojecten. Van
Brink wil praktische oplossingen: "Als
partners bereid zijn bevoegdheden en
middelen over te dragen aan een stichting, BV of waterketenbedrijf, is er voor
alles een oplossing te vinden binnen bestaande wettelijke kaders" . Bestuurders
met een "brede kijk op hun wettelijk
beperkte taak" zijn daarbij volgens
Meijerink cruciaal.
G EE N
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Staatssecretaris De Vries volgt een laatduizend-bloemen -bloeien-beleid. Ze .._
zegt " zeer gelukkig" te zijn met zoveel
initiatieven voor samenwerking, maar
wil deze niet in een bepaalde richting
(bij)sturen. De Vries: "Ik ben niet
_iemand van bet ' grand design ', ik kijk
water ontstaat, laat partijen hun verantwoordelijkheden nemen en voor oplossingen kiezen die volgens hen tot de
beste resultaten leiden. Als mijn regelgeving dat in de weg staat, moet ik daar
naar kijken. Op voorhand beb ik geen
moeite met fusies, BY's en waterketenbedrijven, mits de verantwoordelijkheden maar helder zijn. Ik moet de
waterschappen bijvoorbeeld kunnen
blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de zuiveringstaak. Maar
je moet rnijns inziens niet beginnen met
de vraag of fusies en dergelijke mogelijk
zijn . Je moet eerst kijken wat je door
samenwerking kunt bereiken en die
samenwerking in gang zetten. Als je dan
tot de conclusie komt dat een fusie de
beste juridische vorm is, moeten we
daarnaar kijken ".
HENK DONKERS

