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Bestuurlijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

Volgende stap in samenwerking 
in waterketen
Op donderdag 15 oktober jl. vond in Utrecht de bestuurlijke bijeenkomst 

Samenwerken aan Water plaats. Voor het eerst waren de drinkwaterbedrijven 

ook op dít niveau vertegenwoordigd. Op de bijeenkomst vond de officiële 

lancering plaats van de Kansenkaart Waterketen, die eerder deze maand al 

werd aangeboden aan de minister van IenM.

De bijeenkomst was bedoeld om 

een actueel beeld te schetsen van de 

water ketensamenwerking en de rol 

van de drinkwaterbedrijven te belich-

ten. Sinds de ondertekening van het 

Bestuursakkoord Water (BAW) hebben 

met name de waterschappen en de 

gemeenten zich georganiseerd in 49 

samenwerkingsregio’s. In enkele geval-

len zijn de drinkwaterbedrijven ook 

aangehaakt. Voor de (afval)waterketen 

wordt op deze manier gewerkt om de 

drie hoofddoelstellingen van het BAW 

te bereiken: kosten besparen (‘minder 

meerkosten’), de kwaliteit van het sys-
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teem verbeteren en de personele kwets-

baarheid verminderen. 

Inspiratie
Het BAW is in het voorjaar van 2011 onder-

tekend en heeft het jaar 2020 als horizon. 

In sporttermen begint nu dus zo’n beetje 

‘de tweede helft’ en daartoe gaf Hein van 

Stokkom (Unie van Waterschappen) na-

mens Samenwerken aan Water vandaag 

de aftrap. PSV-directeur Toon Gerbrands 

inspireerde de aanwezigen met een verhaal 

over ‘de maakbaarheid van succes’. Volledig 

commitment, vertrouwen en niet afwijken 

van kernwaarden zijn daarbij aspecten die 

niet alleen in de topsport belangrijk zijn, 

maar ook bij Samenwerken aan Water. 

Ina Adema (VNG) sprak over het bouwen 

van krachtige, stormvaste allianties. In haar 

visie worden allianties tussen organisaties 

sterker als er ook allianties tussen personen 

door ontstaan: tussen bestuurders, mana-

gers én uitvoerders. Een reactie hierop uit 

de zaal: ‘Belangrijk kenmerk van goede 

samenwerking is een goede onderlinge re-

latie. In die relatie moet je nu al investeren, 

doe dat niet pas bij problemen.’

Als afgevaardigde van de Unie van 

Waterschappen stelde Jan Oggel de vraag 

hoe de aanwezige organisaties bijdragen 

aan de ontwikkelingen op het gebied van 

innovatie en duurzaamheid in de water-

keten. 

Samenwerking met 
drinkwaterbedrijven
Namens Vewin vroeg Riksta Zwart de aan-

wezigen op welke concrete gebieden er nu 

mogelijkheden liggen. Dit leidde tot een 

aantal interessante suggesties vanuit de 

discussietafels: 

Dit zei de zaal:

‘Door bij elkaar in de keuken te kijken komt er meer inzicht in elkaars 
werkprocessen. Het te ontwikkelen vertrouwen is een onmisbare factor in de 
samenwerking.’ 

‘Beheer van leidingen is gemeenschappelijke deler. Dit kun je voor elkaar doen, 
zoals al gebeurt bij Waternet, in Noordwijkerhout en rondom persleidingen.’

‘Laboratoria van waterschappen en drinkwaterbedrijven samenvoegen.’

‘Enkelen zijn van mening dat je via innovaties op termijn de waterkringloop 
moet sluiten: afvalwater wordt drinkwater. Als dat (nog) niet haalbaar is, dan is 
waterproductie uit afvalwater – bijvoorbeeld voor de landbouw, voor natuur, voor 
de boezem, etc. – een goede optie.’

‘Van elkaars technieken leren: relinen van rioolbuizen kan al, waarom 
waterleidingen niet?’

‘Wel zijn er belemmeringen in het fiscale stelsel, bijvoorbeeld bij de btw en de 
vennootschapsbelasting.’

Kansenkaart Waterketen
Als afsluiting van de bijeenkomst pre-

senteerden de drie koepelbestuurders de 

gezamenlijk ontwikkelde Kansenkaart 

Waterketen, die eerder deze maand was 

aangeboden aan de minister van IenM. Deze 

kaart bevat zestien concrete voorbeelden 

van samenwerkingen die met drinkwater-

bedrijven tot stand zijn gekomen. De voor-

beelden zijn bedoeld als inspiratie om in ‘de 

tweede helft’ samen nieuwe initiatieven te 

ontwikkelen. 

De kansenkaart is online te vinden via 

www.samenwerkenaanwater.nl. 


