ACHTERGROND

R l O L E R I N G S B E H E E R NAAR DE PROVINCIE

Noord-Holland streeft
naarwaterketenbedrijf
DeprovincieNoord-Holland iservanovertuigddatdevormingvaneen(overheidsgedomineerdj
waterketenbedrijfindetoekomstveelkostenkanbesparen.Hoeweldeprovincieslechtsbescheiden
Jormelesturingsmogelijkheden heeft, zalzij tochproberendevormingvaneenwaterketenbedrijf
[verder] testimuleren.Hiertoe isindenotitie 'Waterketen'eenaantalpuntenaangestiptwaarmeede
provinciealkanbeginnen.
Uit onderzoek vanKiwaen stichting
RIONEDuit 1998 blijkt dat door samenwerkingindewaterketen (drinkwaterbedrijven,
waterschappen metzuiveringsbeheeren
gemeenten metrioleringsbeheer] landelijk
een maximalekostenbesparing van
15 miljard gulden tot 2005kan worden
behaald.Daartegenover staatdatvoorde
komendejaren eeninvesteringvan ongeveer
16,5miljard gulden inhet rioolstelsel wordt
verwacht.Daarbovenop komen voor
sommigegemeenten nogextra kostenvoor
achterstalligonderhoud en verscherpte
milieueisen, waardoor in het buitengebied
zo'n 200.000woningen opde tiolering
moeten wotden aangesloten.Dekosten
daarvan bedragen zo'n 3,3miljard gulden.
Tenslotte trekken degemeenten nogeens
5,7miljard gulden uit omde vuiluitwotp
uit riooloverstorten tebeperken.
Hetrioolbeheer berustnu bijde
gemeente,maaruitdenotitievandeprovincieNoord-Holland blijkt datdeprovincie

voordelenzietinhetopschalenvanhet rioolbeheernaarprovinciaalniveau.Deinvesteringenwordengelijkmatiger enovereengroter
belastinggebied vetspreid.Degrotereschaal
zalookleidentotlagereoverheadkosten,
meerefficiency enbetereplanning.Bovendienleidtprovincialeinbrengbijhetuitvoerendrioolbeheer ineenketennutsbedrijf tot
minderverbrokkelde aansturing.
IndeprovincieNoord-Holland zijn het
ProvinciaalWaterleidingbedrijfNoordHolland(PWN)enhet hoogheemraadschap
vanUitwaterendeSluizenbeidenactiefophet
gebiedvansamenwerkingbinnendewaterketen.Beidenverwachtenvandeprovincie
eenstandpunt overdeontwikkelingen inde
waterketen.DeprovincieNoord-Holland wil
eeneffectiefendoelmatig waterketenbeheer
tegenzolaagmogelijke maatschappelijke
kosten,enomdegebondengebtuiket te
beschermenzouditinpublieke handen
moetengebeuren.Deprovincieiszoals
gezegdookeenvoorstandervan bestuurlijke
opschaling.

Indenotitiekomtdeprovinciemeteen
aantalconcretepuntendienaareen(provinciaal)waterketenbedrijf moetenleiden.Zostelt
zedeoprichtingvootvaneenprovinciaal
overlegplatform metvertegenwoordigersvan
alle(waterketen)partijen. Deprovinciezou
verdereensymposium kunnen organiseren
voorgemeenten,drinkwatetbedrijven en
waterschappen omdevoordelenvansamenwerkingtebelichten.Eenandervoorstelishet
opzetten vaneenprovincialekennisbankmet
allerelevanteinformatie overdewaterketen.
Tenslottewildeptovinciehet opschalen
vanrioleringsbeheer naar bijvoorbeeld
provinciale schaalbespreekbaar maken.Met
deuitvoetingvandeeerstedriepunten kan
ditjaar worden begonnen;deandere plannen volgen binnen eenperiode vantweea
driejaar. *[
INFORMATIE

Ter kritiek
HetNederlandsNormalisatie-instituut(NEN)
heeftdeontwerpnormenNEN6600-1 'WaterMonsterneming-deel1:Afvalwater' enNEN
6600-z 'Water-Monsterneming-deel2:Oppervlaktewater'terkritiekgepubliceerd.
Denormen zijn opgesteldom tot een
eenduidige werkwijze tekomen voor het
nemen vansteekmonsters vanafval- en
oppervlakrewater.
Kritiek opNEN6600-1 kantot10
november worden ingediend, opNEN
6600-2tot 1 november. Het adres is:NEN,
postbus 5059,2600GB Delft. Het telefoonnummer is(015)2690390. f\
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Integrale Oplossingen
voor Mens en Techniek
bij Afsluiterbediening

DeSpindel-Driver model'EURO'

Aquatsch

- Accu-,lichtnet- of persluchtuitvoering -

Stand A825

ideaalvoor hetbedienenenregenereren
(gangbaar ensluitend maken) vanafsluiters
uitermate geschiktvoor uwarbo-plannen
voorkomt gezondheidsklachten diedoor het
handmatigdraaienvanafsluiters ontstaan
éénmodelvoorallesoorten afsluiters
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