opinie
vindt en welke niet. Kortom, de discussie
over ‘hinderlijk, overlast en schade’ maar ook
over bijvoorbeeld duurzaamheid moet
worden gevoerd. Uiteindelijk wordt op deze
wijze het optimale ‘stedelijke waterportfolio’
van een gemeente en de daarbij horende
activiteiten en uitgaven in beeld gebracht.
Een prachtig uitgangspunt voor een
volgende benchmark lijkt me.
Een tweede belangrijke stap is vervolgens
het inzichtelijk maken van de rollen. We
onderscheiden daarbij drie niveau’s: het
bestuur, de beleidsmaker en de daadwerkelijke uitvoerder. Het allerbelangrijkst hierbij is
het scheiden van de rollen. Voor overheden
betekent dit onder meer een scherpe
scheiding tussen politiek en het daadwerkelijke beheer. Op dit moment wordt de
noodzaak tot het vervangen van een riool of
de bouw van een bergbezinkbassin vaak nog
politiek afgewogen in een gemeenteraad.
SWALM rekent daar voorgoed mee af. De
keuze tussen het benodigde bergbezinkbassin of een nieuwe sporthal is hiermee
immers definitief van de baan. Voor de echte
rioleur zal dit een verademing zijn; anderzijds
kan hij zich niet langer verschuilen achter
een onvoorspelbare portefeuillehouder.
We komen hiermee op misschien wel de
grootste uitdaging en tegelijk ook de
belangrijkste succesfactor van SWALM: het
tot stand brengen van de benodigde
cultuurverandering. Dat is overigens dezelfde
vorm van cultuurverandering die het
samenwerken van verschillende partijen in
de waterketen mogelijk moet gaan maken.
Nadenken over assetmanagement in het
stedelijke waterbeheer is als kijken in de
toekomst. Op 14 oktober houdt de
Contactgroep Stedelijk Water van Waternetwerk haar halfjaarlijkse bijeenkomst.
Deze staat in het teken van haar 25-jarig
bestaan. Tijdens de bijeenkomst zal vooral
25 jaar vooruit gekeken worden. Hoe ziet het
landschap van het stedelijk water er in 2035
uit? Naast een technisch inhoudelijke
vooruitblik en een discussie over de
organisatie van de waterketen is het goed
om het onderwerp van een meer bedrijfsmatige aanpak in het stedelijk waterbeheer
in de toekomst bij deze discussie te
betrekken.

Frank van der Heijden (ARCADIS)
NOTEN
1) In deze vorm van beheer en onderhoud bestaat
binnen de huidige financieringsstructuur van het
stedelijk water ruimte in de wijze waarop de
riolering wordt gefinancierd. Veelal is er een
mogelijkheid om op deze wijze de kosten voor de
burger aanzienlijk te verlagen (zie ook H2O nr. 9, pag.
22 e.v.).
2) ‘Het creëren van een optimale waarde met asset
lifecycle management’ van R. Chandansingh en J. de
Kroon. asset lifecycle management’ van R.
Chandansingh en J. de Kroon.

DG Water verwacht dat
waterschappen blijven
Het ziet ernaar uit dat het nieuwe kabinet niet aan het bestaansrecht van de
waterschappen zal tornen. Die verwachting sprak Annemieke Nijhof, DirecteurGeneraal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vrijdag 17
september uit, tijdens de openingsbijeenkomst van het gezamenlijke vergadercentrum en de nieuwe kantoorlocaties van het Waterschapshuis, STOWA en de
Unie van Waterschappen aan het Stationsplein in Amersfoort.

De openingshandeling werd verricht onder toeziend oog van STOWA-voorzitter Hans Oosters en
Waterhuisvoorzitter Henk van ‘t Land. Sprekers Annemieke Nijhof, Peter Glas en Harry van Dorenmalen (IBM)
slaagden er - met enige moeite - in reuzenkabelbundels op elkaar aan te sluiten en verbeeldden daarmee het
thema ‘De kracht van samen werken’ (foto: Menno Mulder).

“H

et in positie houden van de
waterschappen biedt de
mogelijkheid het pakket
doelmatigheidsverhogende maatregelen,
waarover overeenstemming was bereikt, in
stand te houden”, aldus Nijhof. Ook het
samenvoegen van de ministeries van Verkeer
en Waterstaat en VROM komt volgens haar nu
echt dichterbij. Ze noemt dat ‘een geweldige
kans’ om de waterketen te sluiten, geo-informatie beter te beheren en benutten en te
verbinden met waterinformatie. “Eén
ministerie, één aansturing. Ik zie ongekende
mogelijkheden”, aldus de DG Water.
Nijhof legde nadruk op het feit dat water de
verbindende factor is tussen Nederland en
de rest van de wereld. “Je hoeft maar de
grens over te gaan en te vertellen wat wij
met water doen en bewondering valt je ten
deel. Overal willen ze weten hoe we dat
organiseren en waarom wij wel investeren in
dijken. Water governance is absoluut een
belangrijke bijdrage.” Volgens Nijhof heeft
Nederland het blauwe goud in handen en is
het zaak dat overheid en bedrijfsleven in het
buitenland samen optrekken. “Vaak is het
een overheid die om interventie vraagt. Door
met die overheden samen te werken en het
bedrijfsleven daar meteen bij te betrekken,
kan Nederland zich als watermanager beter
positioneren. Ik ben enthousiast over de
pogingen om met alle partijen, binnen en
buiten de watersector, één geluid te laten
horen.”
‘De kracht van samen werken’ was het thema
van de openingsbijeenkomst. Daarover zei
Nijhof onder meer: “Ik zie perspectief in
samenwerking tussen politieke bestuurders,
ambtenaren, burgers en bedrijven. Door af
en toe de rol te vergeten die je normaal
vervult, valt er in samenwerking ontzettend
veel te bereiken.” Het kernwoord van Nijhofs

bijdrage was vertrouwen, hoewel ze erkende
dat het opgebouwde vertrouwen tussen haar
ministerie en de Unie van Waterschappen
deuken heeft opgelopen doordat de
ministerraad gemaakte afspraken tussen
beide ongedaan maakte. Ze doelde op het
feit dat de waterschappen de muskusratbestrijding en het rijksprogramma Hoogwaterbescherming voor eigen rekening nemen,
waardoor het rijk structureel 100 miljoen
euro kon besparen, op voorwaarde dat zij
zouden worden ‘ontlast’ van hun waterbeheertaken. Dat dossier is door het
demissionaire kabinet controversieel
verklaard, maar ‘die 100 miljoen zijn wel
ingeboekt’. “Dat is een dilemma”, aldus Nijhof.
“Als hoogste ambtenaar heb ik mijn ziel en
zaligheid gelegd in het maken van deze
afspraken, terwijl het landsbelang een
andere opstelling vraagt.”
Peter Glas, watergraaf van De Dommel en
voorzitter van de Unie van Waterschappen,
maakte een eind aan geruchten dat de Unie
haar hoofdkantoor zou verhuizen naar
Amersfoort. “Dat blijft in Den Haag, want dat
is de plek waar we moeten lobbyen.” Wel zijn
in het nieuwe gebouw 1.500 vergaderingen
per jaar gepland. Glas wees op het feit dat de
samenwerking tussen waterschappen van
alle tijden is. Koersvastheid noemde hij als
belangrijkste element van samen werken.
Volgens hem zetten de waterschappen nu in
op verdere kennisontwikkeling en
verbreding van het thema ‘Leven met water’,
dat voor alle sectoren van de maatschappij
belangrijk is. Ook de informatievoorziening
naar de burger toe is belangrijk. “Het
waterschap automatiseert, maar het publiek
denkt dat we bij wateroverlast niets doen als
het licht in het gemaal niet brandt. Dan is er
niemand, denkt men dan. Dat kan niet de
bedoeling zijn.”
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