achtergrond
Samenwerking in Vallei en Eem
Sinds maart 2008 bestaat het Platform Water Vallei en Eem. Het is een initiatief
van de provincies Utrecht en Gelderland, Waterschap Vallei & Eem en de
gemeenten binnen dat beheergebied. Vanuit de behoefte om meer samenhang
en structuur te krijgen in de wateragenda, zijn op bestuurlijk en ambtelijk
niveau de handen ineengeslagen. Het doel is een betere afstemming tussen de
partijen in beleid en uitvoering en in de uitwisseling van kennis en ervaring. Dit
moet leiden tot een hogere kwaliteit qua beleid en uitvoering en meer
efficiency. Het gaat hierbij om zaken als riolering, de waterketen, de uitvoering
van het Nationaal Bestuursakkoord Water, ruimtelijke ordening, natuur,
grondwater, wetgeving en de gevolgen hiervan op overheidsniveaus,
strategische en regionale plannen, baggeren en visstandbeheer.

Een recente bijeenkomst van het platform, waarop gesproken werd over de benchmark riolering.

I

nmiddels is invulling gegeven aan de
opzet van een waterloket, het
uitwerken van wet- en regelgeving en
samenwerking aan een grondwatermeetnet.
Daarnaast wordt veel energie gestoken in het
gezamenlijk meten en monitoren. Ook wordt
een langetermijnvisie ontwikkeld rond het
omgaan met hemelwater in relatie tot de
veranderingen in het klimaat. Hiermee krijgt
de samenwerking een structureel karakter,
met behoud van de eigen verantwoordelijkheden.
De gemeenten hebben samen met het
waterschap besloten om voor de
verzameling, controle, validatie en opslag
van meetgegevens samen op te trekken.
Daarnaast wordt voor elk gebied dat
afvalwater afvoert naar een rioolwaterzuivering, een gezamenlijk plan gemaakt
waarin onder andere de gegevens van het
rioleringsstelsel, de uitwisseling van
metingen, knelpunten in het systeem en de
plannen voor het verbeteren van de riolering
en de rioolwaterzuivering aan de orde
komen. Er komt een afvalwaterteam, dat uit

deskundigen van de gemeente en het
waterschap bestaat. In dit team gaan het
waterschap en de gemeenten het afvalwaterbeheer efficiënter aanpakken door gebruik te
maken van elkaars kennis en mogelijkheden.

In landelijk perspectief

De doelmatigheid in de waterketen vormt
een belangrijk onderdeel van het voorstel
van de Unie van Waterschappen aan de
toenmalig staatssecretaris Huizinga (4
november 2009).
Het kabinet gaf in haar reactie van begin
december aan dat het een impuls wil geven
aan de doelmatigheid in de waterketen door
onder andere het integreren van de
uitvoering van rioolbeheer en afvalwaterzuivering. De VNG heeft aangegeven dat het
daarbij van belang is om ook de relatie te
leggen met het overige stedelijk waterbeleid
en de relatie tussen de boven- en
ondergrond. Vanuit het platform hebben de
gemeenten en het waterschap de regionale
samenwerking binnen het platform als
voorbeeld in een brief aan het Rijk onder de
aandacht gebracht.

De activiteiten van het platform sluiten goed
aan bij het recente voorstel van de VNG en de
Unie van Waterschap. Er wordt zowel op het
niveau van de zuiveringskring samenwerking
gezocht – waarbij ondermeer gekeken wordt
naar afstemming van investeringen – als op
het niveau van het waterschap, waarbij de
samenwerking meer gericht is op de
operationele taken.

Ook elders toepasbaar?

Binnen het platform maar ook op andere
plaatsen wordt geprobeerd de doelmatigheid en transparantie van de waterschappen te vergroten. Regionaal moet een
eigen accent worden gegeven aan de
samenwerking met gemeenten. Belangrijk is
aan te sluiten bij logische aanleidingen, zoals
een optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem of uitwerking van de opgaven
vanuit de Kaderrichtlijn Water. Ook een breed
gevoeld probleem, zoals personele
capaciteit, kan een aanleiding vormen.
Martijn van den Berg (gemeente Ede)
Aad Oomens en Louis Broersma (Grontmij)
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