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Jelle Roorda, Evides/Vewin.

Samenwerking drinkwaterbedrijven en andere waterketen
partners krijgt handen en voeten

‘Vanuit de eigen expertise de
ander versterken’
In het kader van de toenemende samenwerking in de waterketen
haken steeds meer drinkwaterbedrijven regionaal aan bij de
waterschappen en gemeenten. Dat bleek ook weer tijdens een
bijeenkomst van Samenwerken aan Water medio juni, in Breda.
Na het rapport van de visitatiecommissie
BAW (eind 2014) zijn de waterketenpartners met hernieuwd enthousiasme verder
gegaan. Dit heeft op verschillende plaatsen in ons land geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden en mooie resultaten.
Jelle Roorda (Evides) zorgt als adviseur
Samenwerking waterketen namens Vewin
voor ondersteuning van de drinkwater-

22

bedrijven en de samenwerkingsregio’s. Op
17 juni jl. bespraken waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in Breda
de kansen voor onderlinge samenwerking.
Het thema van deze eerste bijeenkomst
was: ‘waterkwaliteit’.

‘Zoek elkaar op’
Roorda: ‘De waterschappen en gemeente
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hadden elkaar al eerder gevonden, uiteraard vooral rondom het transport van
afvalwater en de afvalwaterzuivering. Nu
zie je dat er steeds meer aandacht komt
voor de kansen op samenwerking met de
drinkwaterbedrijven. Belangrijkste randvoorwaarde daarbij: je moet elkaar opzoeken, naar elkaar luisteren en kijken naar de
raakvlakken waarop je elkaar kunt verster-

ciplines. Ik heb daar hoge verwachtingen
van, temeer omdat de waterexperts een
zelfde passie delen. Ze zijn belast met de
zorg voor de samenleving, de klanten als
het gaat om de volksgezondheid, het milieu
en schoon water.

Reginald Grendelman, VNG.

ken. Met als rode draad: de burger moet er
beter van worden, of dat nu in kwalitatief of
financieel opzicht is.’
Reginald Grendelman (VNG) en Ruud van
Esch (Unie van Waterschappen) zijn vanuit
hun organisaties ook bij deze initiatieven
betrokken. Waarom vinden zij het belangrijk
dat de drinkwaterbedrijven aanhaken bij de
ketensamenwerking?
Grendelman: ‘In de regio’s is de samenwerking tussen gemeenten onderling en
met de waterschappen al flink op gang.
Dat is logisch omdat daar de meeste overeenkomsten en quick wins zijn. Maar er
zijn in de waterketen ook kansen die wat
verder van de primaire werkprocessen van
gemeenten en waterschappen liggen. Meer
samenwerking met drinkwaterbedrijven
vergroot het maatschappelijk effect. Een
slimme koppeling van taken – bijvoorbeeld
drinkwaterwinning en ontwikkeling van
recreatieterreinen, waterverstrekking bij
evenementen of gezamenlijke grondwatermonitoring – leidt tot meer doelmatigheid.
Ook kan het verschillende beleidsdoelen
dienen op het vlak van volksgezondheid,
ruimtelijke ordening en milieu.’

Roorda: ‘We zitten nu aan het begin van een
kennismakingsfase. Het begint iedereen te
dagen dat we elkaar nodig hebben en dat
je samen echt verder kunt komen. In ongeveer 10 van de bijna 50 regio’s zijn de drinkwaterbedrijven nu aangehaakt: er liggen
dus nog volop kansen! Voorbeelden genoeg,
zoals ook 17 juni weer bleek.’

Best practices
Tijdens de bijeenkomst in Breda zoomde
Waterschap Rivierenland in op de samenwerking met enkele drinkwaterbedrijven
rondom emissies van nieuwe stoffen zoals
gewasbeschermingsmiddelen en medicijn
resten. Waterschap Peel en Maasvallei gaf
een presentatie over een gezamenlijke
hydrologische modellering in Limburg,
waarmee kosten worden bespaard. Brabant
Water liet zien dat samenwerking rondom
grondwatermeetnetten zeer zinvol kan zijn.
Ten slotte besprak Dunea hoe bronbescherming een gemeenschappelijke taak kan zijn
voor drinkwaterbedrijven, waterschappen
en gemeenten.

Respect
Roorda: ‘Er zijn veel verbindingen mogelijk
tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten
en waterschappen. Ieder vanuit zijn eigen
expertise, met respect voor de ander en de
verschillende rollen. De komende periode

Van Esch: ‘De winning, zuivering en levering van drinkwater maakt natuurlijk deel
uit van de waterketen. Dus is samenwerking in de waterketen vanzelfsprekend
inclusief drinkwaterbedrijven. Met alle waterketenpartners kunnen we ons richten op
hogere doelen. Er zijn meer dan voldoende
raakvlakken. We richten ons gezamenlijk
op de thema’s: waterkwaliteit, uitvoering,
maatschappij en de toekomst. Innovatie
ontstaat meestal op de snijvlakken van dis-

Ruud van Esch, UvW.

zullen we deze kansen nader uitwerken
in volgende bijeenkomsten, met thema’s
zoals: assetmanagement, awareness, duurzaamheid, innovatie, natuurbeheer.’
Hij vervolgt: ‘Op het gebied van beheer en
onderhoud van onder- en bovengrondse
infrastructuur hebben verschillende ketenpartners ervaring. Tegelijkertijd zijn er
knelpunten, vooral bij de kleinere organisaties: denk aan te weinig ‘handjes’. Die personele kwetsbaarheid kun je soms samen
oplossen, bijvoorbeeld door samen een pool
van medewerkers te vormen voor wacht- en
storingsdiensten. Een mooi voorbeeld
daarvan vind ik de gezamenlijke pool voor
elektrotechnisch personeel, die drinkwater
bedrijf WML en Waterschapsbedrijf
Limburg hebben ingericht.’

‘Kansenkaart Waterketen’
In opdracht van VNG, UvW en Vewin is
een ‘Kansenkaart Waterketen’ ontwikkeld,
waarin de nadruk ligt op samenwerkingskansen van drinkwaterbedrijven met waterschappen en gemeenten. Deze kaart wordt
op 15 oktober op de jaarlijkse bestuurlijke
bijeenkomst van Samenwerken aan Water
gepresenteerd. Binnen vier thema’s – waterkwaliteit, uitvoering, maatschappij,
toekomstgericht – bevat de Kansenkaart
Waterketen zestien gerealiseerde voorbeeldprojecten.
Meer achtergrondinformatie en de presentaties van de bijeenkomst op 17 juni zijn te
vinden op www.samenwerkenaanwater.nl.
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