Jacq u e s L e e n e n b i j v e e r t ig j aa r S T O WA :

We moeten het maatschappelijk en bestuurlijke
belang van ons werk meer uitventen
De kwaliteit van het werk wordt zeer gewaardeerd. Maar de manier waarop er over wordt gecommuniceerd, is nogal vakinhoudelijk. Bovendien heeft STOWA te weinig ‘bestuurlijke worteling’. Dat maakt de stichting kwetsbaar. Dit waren de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat STOWA onder waterschappers en externen liet uitvoeren naar de beleving en waardering van de eigen dienstverlening.

Directeur Jacques Leenen is tevreden over de uitkomsten

waterbeheer. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het

van het belevingsonderzoek, al valt er een hoop te doen.

optimaal ‘inpluggen’ van kennis bij waterschappen. Wij

‘De inhoudelijke kwaliteit van ons werk staat niet ter dis-

geven waterschappen praktische instrumenten, nieuwe

cussie. Daar ben ik blij mee, want dat is de basis van ons

technieken, betere sturingsmechanismen, etc. in han-

werk. Maar het onderzoek toont ook aan dat we meer ren-

den waarmee zij hun werk beter en doelmatiger kunnen

dement kunnen halen uit de ontwikkelde en bijeenge-

doen. Of het nu gaat om het halen van ecologische doelen,

brachte kennis. Vooral door er anders over te communice-

energiezuinige afvalwaterzuivering, of het inspelen op de

ren bij waterschappen en meer aandacht te besteden aan

effecten van klimaatverandering.’

de bestuurlijke verankering van de resultaten van ons
werk. Bij ons 25-jarig bestaan lieten we een soortgelijk

A m b assad e u r s

onderzoek uitvoeren. De uitkomst van destijds was dat

STOWA denkt op dit ogenblik volop na over de vraag

onze producten konden rekenen op het nodige draagvlak

hoe de bestuurlijke verankering verbeterd kan worden.

op de werkvloer, maar vaak onbekend waren bij manage-

Jacques Leenen: ‘We gaan bij de waterschappen bestuur-

ment en bestuur. Dat is 15 jaar later gelukkig wel anders.

ders uitnodigen om binnen hun eigen waterschap op te

Wie we zijn en wat we doen, is duidelijk. Maar we moeten

treden als ambassadeur voor ons werk. Deze vormen ons

het maatschappelijke en bestuurlijke belang van ons werk

directe aanspreekpunt binnen het waterschap. Wij willen

meer uitventen’

hen ook graag betrekken bij visie- en strategievorming.
Verder zijn wij voornemens enkele bestuurszetels vrij te

Nieuwe wegen

maken voor DB-leden van waterschappen. We willen ons

Een belangrijk aandachtspunt is het beter over het voet-

werk ook meer onder de aandacht brengen op bestuur-

licht brengen van het hoe en waarom van het STOWA-

lijke dagen. Daarbij kunnen we mogelijk samenwerken

werk, voor bestuurders en management. Leenen: ‘Via

met de Unie van Waterschappen en het Informatiehuis

onze jaarverslagen en het eigen magazine, de STOWA ter

Water. En we onderzoeken de mogelijkheid om in Het

info, proberen we deze groepen nadrukkelijk aan te spre-

Waterschap structureel STOWA-gerelateerd nieuws op te

ken. Blijkbaar zijn we daarin nog onvoldoende geslaagd

nemen. Met de boodschap aan bestuurders Het is goed, dus

en moeten we nieuwe wegen bewandelen om de relatie te

het moet nemen zij terecht geen genoegen.’

leggen tussen ons werk en de praktijk van het regionale
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het raadsel van de verdwenen vervuilingseenheden

Waterschap Vallei en Eem, Tauw en STOWA hielden onlangs een themamiddag over discrepantie: het vaak grote verschil tussen op de rwzi gemeten vuilvrachten in het binnenkomende afvalwater (i.e.) en de omvang van de bijbehorende afvalwaterheffing (v.e.). Hoe komt dat en wat kun je eraan doen?
Uit de resultaten van de meest recente bedrijfsvergelij-

ten’ bij aan de discrepantie, volgens één van de sprekers

king zuiveringsbeheer komt naar voren dat de gemid-

tijdens de bijeenkomst.

delde discrepantie bij waterschappen schommelt tussen
de nul en dertig procent. Als je niet de waterschappen

R e c ht vaa r d i g h e i d

maar de rwzi’s als uitganspunt neemt, zijn de verschillen

Waarom zou je als waterschap werk maken van discrepan-

veel groter. Het komt regelmatig voor dat het aantal i.e.

tie? Om te beginnen is dat een kwestie van rechtvaardig-

vele tientallen procenten hoger ligt dan het aantal v.e.

heid en rechtmatigheid, betoogde Henry van Veldhuizen
van Waterschap Vallei en Eem. Want nu ‘betaalt de ver-

Illegale lozingen

vuiler niet’. Als iedereen netjes zijn vervuilingseenhe-

Hoe moet je het probleem van discrepantie nu duiden?

den betaalt, kan het v.e.-tarief bovendien flink omlaag,

Wat zijn de oorzaken? Het ligt voor de hand die vooral te

rekende hij voor. Als andere belangrijke reden noemde

zoeken in illegale lozingen van bedrijven. Maar daar zit

hij het feit dat discrepantie goed en planmatig zuiverings-

het niet alleen in, bleek tijdens de bijeenkomst. Het komt

beheer doorkruist. Je kunt te maken krijgen met overbe-

ook regelmatig voor dat bedrijven een te lage zuiverings-

laste rwzi’s, het plannen van noodzakelijke investerin-

heffing krijgen opgelegd, omdat de opgegeven activitei-

gen wordt lastiger, etc. Bij Waterschap Veluwe weten ze

ten niet meer overeenkomen met wat ze werkelijk doen.

daar alles van, want rwzi Harderwijk bleek al vier jaar na

Een andere oorzaak is de vuilemissie van verharde opper-

de vernieuwing en uitbreiding aan de ontwerpcapaciteit

vlakten die rwzi’s wel ontvangen, maar waarvoor nie-

te zitten. In 2008 werd een discrepantie van maar liefst

mand wordt aangeslagen. Dat draagt ook ‘enkele procen-

100 procent gemeten. Maar het onderzoek naar discrepantie is kostbaar en tijdrovend, en levert niet altijd het
gewenste resultaat op, bleek tijdens de middag.

Wat v i n d e n wat e r s c ha p s b e st u u r d e r s z e l f ?
E e n paa r r e ac t i e s .

Om er echt serieus wat aan te doen is een betere en structurele samenwerking nodig, betoogden bijna alle spre-

Jean van der Linden, DB-lid van Waterschap Roer en

kers. Zowel intern (handhaving, heffing en invordering),

Overmaas: ‘In de programmering van STOWA moeten

als met gemeenten, heffingkantoren en andere water-

de concrete vragen van waterschappen leidend zijn én

schappen. Alleen op die manier krijg je je vinger goed

blijven. In mijn beleving kan dat beter. Ik vind dat bij

achter het probleem. Het aanpakken van discrepantie is

de kennisprojecten het economisch belang van water

geen project, maar een proces. Het is als het wieden van

te vaak onderbelicht blijft.’

onkruid: je moet iedere dag de tuin in om te schoffelen.
Alleen op die manier houd je het onder controle.

Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân: ‘Het
is voor bestuurders belangrijk dat ze in hun eigen

Op stowa.nl kunt u een uitgebreid verslag lezen van deze bijeen-

beheersgebied iets zien en herkennen van het werk dat

komst en ook de ppt-presentaties van alle inleiders bekijken. Ga

STOWA voor én met hen doet. Het werk moet zicht-

naar Agenda | Archief | Evenementen 2011 | 6 september.

baar worden voor bestuurders, iets waar zij trots op
kunnen zijn.’
Henk van ’t Land, dijkgraaf Waterschap
Noorderzijlvest en bestuurslid STOWA: ‘We moeten er
hard aan trekken om het belang van kennis en onderzoek zichtbaar te maken voor bestuurders van waterschappen. Daarvoor is het belangrijk dat we binnen
de waterschappen voor meer support zorgen. Ik denk
dat bestuurlijke ambassadeurs daarin een belangrijke
rol kunnen vervullen.
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