Loet Rosenthal, PWN.

Bestuursakkoord Water

Waterketenpartners NoordHolland hebben elkaar gevonden!
In het kader van de afgesproken tussenevaluatie van het
Bestuursakkoord Water bekijken we hoe verschillende
waterpartners samenwerken en wat de resultaten daarvan zijn.
De komende drie edities van Waterspiegel staat telkens één
inspirerend voorbeeld van samenwerking in de waterketen in
de spotlights. Deze eerste keer is dat: een convenant over
ondergrondse infrastructuur in Noord-Holland.
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‘Convenant AVOI klaar voor de start’

Het sluiten van het Bestuursakkoord
Water in 2011 heeft de samenwerking
tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten een flinke stimulans
gegeven. Langzaam maar zeker hebben
de partners elkaar beter leren kennen,
hebben zij begrip gekregen voor elkaars
processen en activiteiten, en is het onderlinge vertrouwen gegroeid. Nadat de
samenwerking zich in de eerste jaren
vooral concentreerde in de afvalwaterketen, sluiten de drinkwaterbedrijven nu
ook steeds beter aan bij samenwerkingsprojecten.

De Noord-Hollandse gemeenten in het
verzorgingsgebied van PWN hebben elk
afzonderlijk een privaatrechtelijke overeenkomst over – onder andere – de ligging
van de infrastructuur in de ondergrond. De
afgelopen jaren ontstond bij de gemeente
Heerhugowaard de behoefte om dit publiekrechtelijk te regelen, via een algemene verordening. Ook andere gemeenten
ontwikkelden plannen in deze richting.
Om te voorkomen dat dit ongewenste effecten op andere terreinen zou hebben,
zijn PWN, de gemeente Heerhugowaard
en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) om de tafel gaan
zitten om samen tot een efficiënte aanpak
te komen.

Vrijstelling van precario
Deze waterketenpartners wilden een gezamenlijk antwoord formuleren op de vraag:
wat zijn de mogelijkheden om een Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuur
(AVOI) in te voeren en tegelijkertijd recht te
blijven doen aan de doelstellingen van het
Bestuursakkoord Water? Een belangrijke
vraag die daaruit volgt, is hoe om te gaan
met de bestaande vrijstelling van precario
en leges voor drinkwaterleidingen in het gebied. Het doel van de gemeente, het drink-

waterbedrijf en het hoogheemraadschap
is om tot een nieuwe afspraak te komen
waarbij de samenwerkende partijen elkaar
niet onnodig financieel belasten en waarin
de kosten van de waterketen voor de burger
beperkt worden.

Verkeerde beeldvorming
Loet Rosenthal, sectormanager drinkwater
bij PWN, begeleidde dit proces: ‘Belangrijk
winstpunt is dat we elkaar veel beter hebben leren kennen, en elkaars belangen
beter hebben leren inschatten. Zo bleek dat
het imago van PWN bij enkele gemeenten
voor een deel bepaald werd door ervaringen van gemeentelijke medewerkers met
onderaannemers van PWN. Ook bleek her
en der de indruk te bestaan dat PWN een
commercieel bedrijf is. Zo’n discrepantie
tussen beeld en werkelijkheid kan vertrouwen en daarmee samenwerking in de weg
staan. Daarom was het goed dat we elkaar
recht in de ogen hebben gekeken en hebben uitgesproken: ‘We gaan dit samen
aanpakken!’ Daar zit ook de echte winst
van dit project. Je moet altijd met elkaar in
gesprek blijven, ook als je denkt dat je elkaar al heel goed kent. In dat kader organiseren wij in Noord-Holland al enkele jaren
netwerkbijeenkomsten, onder de noemer
‘Samen slimmer’. Samen met de provincie,
het hoogheemraadschap, de gemeenten en
Bouwend Nederland praten we dan over
thema’s zoals regelrust, assetmanagement
en ondergrondse ruimtelijke ordening.’
De volgende netwerkbijeenkomst staat gepland op 8 september in het AFAS Stadion
in Alkmaar.

gemaakte afspraken: ‘Ons advies aan gemeenten: neem dit convenant over.’ Als het
convenant binnenkort door alle besturen
van de betrokken partners officieel is aangenomen, kan het officieel van start gaan.
Rosenthal: ‘De verwachting is dat de verbeterde samenwerking onder het convenant
leidt tot concrete voordelen, waardoor
projecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd en met minder overlast voor de
inwoners. Denk aan het beter coördineren
van werkzaamheden, waardoor de straat
niet driemaal in een jaar open hoeft, maar
één keer. Omdat de waterketenpartners nu
al in een vroeg stadium op de hoogte zijn
van en betrokken zijn bij elkaars plannen
en projecten, kunnen werkzaamheden worden gecombineerd of kan ‘werk met werk’
worden gemaakt. Doordat iedereen werkt
vanuit het beginsel ‘laagste maatschappelijke kosten’, doen we hiermee recht aan de
afspraken in het Bestuursakkoord Water.’

Convenant
De waterketenpartners presenteerden op
16 maart jl. een convenant dat het mogelijk maakt om een Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) in te
voeren die aansluit bij het Bestuursakkoord
Water. Wethouder Gido Oude Kotte van
Heerhugowaard onderstreepte daarbij nog
eens nadrukkelijk de meerwaarde van de

‘Het draait allemaal om vertrouwen’
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