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We realiseren het ons niet altijd, want het meeste ligt onder de grond, maar
als we het over de afvalwaterketen hebben, hebben we het over een enorme
infrastructuur. Er ligt in ons land een ondergrondse infrastructuur met een
vervangingswaarde van circa 60 miljard euro, waarmee afvalwater en
hemelwater wordt ingezameld en getransporteerd naar zo’n 345 communale
zuiveringen met een vervangingswaarde van in totaal circa 10 miljard. De
jaarlijkse kosten van ontwikkeling, beheer en exploitatie van deze infrastructuur
bedragen circa 3 miljard, waarvan grofweg de helft voor inzameling en
transport, de andere helft voor zuivering.1 Kosten die via de rioolheffing (door
gemeenten) en zuiveringsheffing (door waterschappen) ten laste komen van
burgers en bedrijven.

De prestaties in de afvalwaterketen zijn goed2,3
en de ambitie is om deze prestaties hoog te houden
door, via samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen en ook drinkwaterbedrijven op
ketenniveau, de kwaliteit verder te verbeteren, de
organisatorische kwetsbaarheid te verminderen en
op kosten te besparen. Daartoe hebben gemeenten,
waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies
en Rijk in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011)
concrete afspraken gemaakt. Zonder kostenbesparing
zouden de kosten van de afvalwaterketen vooral
vanwege omvangrijke vervangingsinvesteringen in
vergelijking met 2010 in 2020 met circa 30% oplopen.
Geen prettig vooruitzicht in economisch moeilijke
tijden. Als de afspraken voor kostenbesparing in
het BAW daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan dit
stijgingspercentage beperkt blijven tot 15 à 20%. De
afspraken in het BAW hebben een belangrijke impuls
gegeven aan de samenwerking tussen gemeenten
en waterschappen in de afvalwaterketen in zo’n 50
samenwerkingsregio’s, met in een deel van die regio’s
ook actieve betrokkenheid van drinkwaterbedrijven.
Aan deze impuls heeft zeker het werk van de
Visitatiecommissie Waterketen bijgedragen4, terwijl ook
de koepels (VNG, Unie van Waterschappen, Rioned en
VEWIN) zich hiervoor hebben ingezet.

Nu deze samenwerking in de afvalwaterketen in de
vorm van netwerkorganisaties in de regio’s meer
en meer vorm krijgt, roept deze ook vragen op
over ‘hoe verder?’. Netwerkorganisaties vermogen
veel, bijvoorbeeld in termen van kennisdeling,
uniformering van werkprocessen en afstemming
van programma’s, maar zij kennen ook beperkingen
waar het gaat om sturing, slagkracht en continuïteit
in relatie tot uitvoeringstaken in een omvang als
die van de afvalwaterketen. Vandaar dat op veel
plaatsen nu wordt nagedacht over meer structurele
organisatievormen voor de uitvoering van taken in de
afvalwaterketen. Daartoe heeft ook de recent door de
OECD uitgevoerde studie naar de governance van
het waterbeheer in ons land aangezet.5 De OECD
onderschrijft dat de prestaties in de afvalwaterketen
momenteel goed zijn, maar signaleert ook twee issues
waarop winst te boeken valt, ‘issues of scope and scale’.
De verdeling van taken in de afvalwaterketen over
gemeenten (inzameling) en waterschappen (transport
en zuivering) met ieder een beperkte scope (een deel
van hetzelfde fysiek samenhangende systeem) kan er
toe leiden dat winsten blijven liggen die wel in beeld
zouden komen als de afvalwaterketen integraal zou
worden bezien. Voorts is het maar de vraag of de
schaal waarop de taken nu zijn georganiseerd en
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die een rechtstreekse afgeleide is van de schaal van
gemeenten en waterschappen zelf, wel de optimale is.
Zeker voor kleinere gemeenten is dat eigenlijk niet eens
meer een vraag.
Dit artikel beschrijft een aantal dilemma’s waarvoor
bestuurders van gemeenten en waterschappen
zich geplaatst zien als zij nadenken over de
governance en toekomstige organisatie van taken
in de afvalwaterketen. Het is mede gebaseerd op
een recent door Twynstra Gudde in samenwerking
met Royal HaskoningDHV in opdracht van
het Hoogheemraadschap van Rijnland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
uitgevoerd onderzoek naar de organisatie van het
zuiveringsbeheer, welk onderzoek intussen door beide
waterschappen openbaar is gemaakt.6

Ketenintegratie versus specialisatie
Velen menen dat effectiviteit en efficiëntie van
ontwikkeling, beheer en exploitatie van de
infrastructuur voor de afvalwaterketen het beste
gediend zijn met ketenintegratie, het integraal in een
professionele uitvoeringsorganisatie onderbrengen van
deze taken. Het gaat immers om één samenhangend,
fysiek systeem. Dergelijke overtuigingen liggen
ten grondslag aan de vaak gehoorde wens om tot
afvalwaterketenbedrijven of zelfs waterketenbedrijven
te komen, zoals recent nog verwoord in een motie in
de Tweede Kamer.7 De werkelijkheid is echter wel
iets complexer. Gemeenten hebben een wettelijke
zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater
en overtollig hemel- en grondwater en heffen voor
de bekostiging daarvan belasting, de rioolheffing.
Riolering maakt voor gemeenten integraal deel uit
van de inrichting van de fysieke leefomgeving en
is direct gekoppeld aan het stedelijk waterbeheer.
Waterschappen hebben op hun beurt een wettelijke
zorgplicht voor de zuivering van afvalwater en heffen
voor de bekostiging daarvan eveneens belasting, de
zuiveringsheffing. En voor waterschappen hangt
zuivering samen met het watersysteembeheer (het
beheer van de oppervlaktewateren) in het kader van
integraal waterbeheer. Ketenintegratie houdt dus
zowel voor gemeenten als waterschappen tegelijkertijd
onvermijdelijk ook een zekere mate van desintegratie

in. Reden waarom anderen menen dat ketenintegratie
meer nadelen heeft dan voordelen. Zij denken dat
meer winst is te behalen door juist te specialiseren:
zuiveringsbeheer en rioleringsbeheer verder
professionaliseren als aparte takken van sport, waar
nodig mede door schaalvergroting maar dan wel voor
rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer apart.
Een bestuurder die nadenkt over ketenintegratie
loopt in de eerste plaats tegen de vraag op: hoe kan
ik mijn verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de
wettelijke zorgplicht voor mijn deel van de keten dan
nog waarmaken? En vervolgens tegen het dilemma
‘integratie versus specialisatie’: wat levert het meeste op,
en als dat ketenintegratie is, hoe zou ik de gevolgen van
desintegratie dan zo goed mogelijk kunnen beperken?
Dat zijn legitieme vragen. Tegelijkertijd bewijst de
praktijk van het in 2006 opgerichte Waternet, de
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de
gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht, dat ketenintegratie wel kan en zijn gemeente
en waterschap er van overtuigd dat ketenintegratie
winst oplevert.8 Vanwege de specifieke context
waarin Waternet is gevormd, is dit model echter niet
zonder meer toepasbaar in andere regio’s. Dat het bij
ketenintegratie niet om een ‘inkopper’ gaat, bewijst
het recente mislukken van de pilot Súdwest-Fryslân.
Doel van deze pilot was om in één klap inzameling,
transport en zuivering in een nieuw op te richten
afvalwaterketenbedrijf onder te brengen. Het lukt
overigens met kleinere stappen wel successen te boeken.
Dat laat de samenwerking in de vorm van een lichte
gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente
Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland zien, en
die tussen een aantal Limburgse gemeenten en het
waterschapsbedrijf Limburg.

Publiek versus privaat
Een volgend dilemma waar een bestuurder die nadenkt
over ketenintegratie tegenaan loopt, is dat betreffende
de meest geëigende rechtsvorm van de organisatie:
publiek- of privaatrechtelijk? Bij dit dilemma speelt de
politieke visie op de mate van publieke zeggenschap
die de uitvoering van taken in de afvalwaterketen
vereist een grote rol. Dat het bij inzameling, transport
en zuivering van afvalwater om grote belangen gaat
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Figuur 1: Opties voor organiseren

in de waterketen

met betrekking tot volksgezondheid, droge voeten in
de stad en de bescherming van het milieu staat buiten
kijf, evenals dat om die reden zorgplichten wettelijk
zijn neergelegd bij gemeenten en waterschappen als
publieke bestuursorganen. Dat hoeft echter niet in te
houden dat de uitvoering van die taken ook volledig
publiek georganiseerd moet zijn. Dat hangt af van de
mate van directe bestuurlijke zeggenschap en controle
die de uitvoering van die taken vereist. Op dit punt
lopen meningen uiteen. Wat het zuiveringsbeheer
van een waterschap betreft, bijvoorbeeld, zijn er
die de stelling verdedigen dat dit met het oog op
duurzaamheidambities en vanwege de impact op het
milieu direct onder openbaar bestuur moet vallen,
terwijl anderen de stelling betrekken dat het om
overwegend bedrijfsmatige taken gaat, die beter binnen
vooraf publiek vastgestelde randvoorwaarden door
meer op doelmatigheid ingerichte organisatie met
een privaatrechtelijke rechtsvorm als een (overheids-)
NV/BV of stichting kunnen worden uitgevoerd.
Waternet, bijvoorbeeld, is een stichting, Aquario (is
per 31 december 2014 opgeheven) een overheids-BV
en Delfluent was bij aanvang een NV met ook private
aandeelhouders.9 Publiekrechtelijke organisaties
die sterk(er) op doelmatigheid gericht zijn bestaan
overigens ook, en wel in de vorm van een openbaar
lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Het Waterschapsbedrijf Limburg dat
op afstand het zuiveringsbeheer uitvoert voor de
Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en
Peel en Maasvallei is hiervan een voorbeeld. Recent
is bovendien de Wet gemeenschappelijke regelingen
aangepast waarbij een nieuwe organisatievorm
mogelijk is gemaakt met name voor uitvoerende
taken: de bedrijfsvoeringsorganisatie met
rechtspersoonlijkheid.10
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Opties voor de ontwikkeling
van de afvalwaterketen
Voor de toekomstige organisatie van taken in de
afvalwaterketen zijn veel verschillende opties voor
de organisatie denkbaar. In figuur 1 zijn de twee
besproken dilemma’s afgebeeld als een assenkruis.
Horizontaal de as publiek-privaat en verticaal de as
specialisatie-ketenintegratie. Specialisatie is in dit
verband het tegenovergestelde van ketenintegratie
en betekent dat rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer
als aparte takken van sport verder worden
geoptimaliseerd. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een
aantal gemeenten samen een publiekrechtelijk
rioleringsbedrijf oprichten in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling in de vorm van een
openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie
met rechtspersoonlijkheid of juist een privaatrechtelijk
rioleringsbedrijf in de vorm van een overheidsNV, -BV, stichting of coöperatie. Terwijl een aantal
waterschappen apart iets soortgelijks doet, maar
dan voor het zuiveringsbeheer. De derde dimensie
in de figuur (de kleur van de bollen) representeert
de samenwerking met andere overheden,
drinkwaterbedrijf of marktpartijen.
Afhankelijk van de keuzes die besturen op de twee
assen maken, komen verschillende opties voor de
organisatie in beeld. Bij de keuze voor specialisatie
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan interne
verzelfstandiging (1), waarbij het rioleringsbedrijf
of zuiveringsbedrijf als baten-lastendienst intern op
grotere afstand van het bestuur wordt geplaatst en
op een meer bedrijfsmatige wijze invulling geeft aan
de uitvoerende taak. Opschaling, door de bundeling
van de werkzaamheden met andere gemeenten
of waterschappen is ook een optie (2a en 2b). Een
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gemeenschappelijke regeling in de vorm van een
openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie
lijkt daarvoor een logische juridische vorm. Aan
de privaatrechtelijke kant komt bij de keuze voor
specialisatie de samenwerking met marktpartijen in
beeld. Het is goed mogelijk om (een deel van) het
uitvoerende werk aan de markt over te laten (3 en 4).
De eigen organisatie gaat zich dan meer richten op
regie en contractmanagement. Uiteraard blijft het
bestuur verantwoordelijk en stelt het de kaders voor
de uitvoering. Bij integratie in de afvalwaterketen
kunnen gemeente(n) en waterschap kiezen voor
een publiekrechtelijke vorm voor de samenwerking,
zoals een gemeenschappelijke regeling (5) of een
privaatrechtelijke vorm aan de private kant, een
overheids-NV of -BV (6). Bij nog verdere integratie
samen met het drinkwaterbedrijf, komt een
waterketenbedrijf als overheids-NV of -BV in beeld (7).
Uiteraard zijn ook stapsgewijze ontwikkelpaden
denkbaar. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een
waterschap samen met een aantal gemeenten eerst
een afvalwaterketenbedrijf in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling opricht, dat in een
volgende stap wordt doorontwikkeld tot een overheidsNV dat op termijn met een waterbedrijf (ook een
overheids-NV) integreert tot een waterketenbedrijf.

Wat kunnen we van het buitenland leren?
Voorbeelden van andere vormen voor de organisatie
van de (afval)waterketen zijn in Nederland maar
beperkt beschikbaar. Waternet is een voorbeeld van
ketenintegratie, maar dan wel met het watersysteem
er ook bij. Het Waterschapsbedrijf Limburg is een
voorbeeld van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
voor het zuiveringsbeheer van twee waterschappen,
maar is niet speciaal daarvoor opgericht.11 Delfland
heeft twee grote zuiveringen in een PPS-constructie,
maar daarnaast ook nog twee zuiveringen in eigen
beheer. In het buitenland is meer ervaring met andere
vormen van organisatie in de waterketen. Onderstaand
een paar voorbeelden in Europa.
De verschillen in de organisatie van het
zuiveringsbeheer per land zijn groot.12 In de meeste
landen zijn de drinkwatervoorziening en inzameling
en zuivering van afvalwater geïntegreerd. De

organisatie is meestal subnationaal of lokaal. De
situatie in Nederland, waarbij de inzameling en de
zuivering van afvalwater in handen van verschillende
bestuursorganen is, is redelijk uniek.13 In veel landen
zijn het de gemeenten die zorgen voor de inzameling
en zuivering van afvalwater (de afvalwaterketen).
Zo ligt in D E N E M A R K E N de verantwoordelijkheid
voor de watervoorziening op lokaal niveau.14 De
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de planning,
administratie en het toezicht op de leveranciers van
water en de infrastructuur, ook die voor inzameling
en zuivering van afvalwater. Er zijn meer dan 2000
organisaties actief in de waterketen, waarvan een klein
aantal in eigendom van gemeenten, het grootste deel
in handen van coöperaties van klanten. De vrijwillige
benchmark die sinds 1999 is ingevoerd heeft geleid
tot efficiencyverbetering en kostenbesparing, maar
de gemiddelde prijs voor water en afvalwater in
Denemarken is een van de hoogste tarieven in de EU.
De prijzen variëren per aanbieder.
In V L A A N D E R E N is er een sterke ontwikkeling
naar het op afstand plaatsen van het operationeel
afvalwaterbeheer naar organisaties als Aquafin
(de afvalwaterzuiveraar van Vlaanderen) en
intercommunales als PIDPA (het drinkwaterbedrijf van
de provincie Antwerpen).15
In sommige landen is sprake van volledige of
gedeeltelijke liberalisering van de watersector. Vooral in
landen met een grote achterstand in investeringen en
ontoereikende publieke middelen om de investeringen
te doen, is de uitvoering van taken in de waterketen
(deels) uitbesteed aan private ondernemingen. Recent
waren bijvoorbeeld in Europa door de economische
crisis G R I E K E N L A N D en P O RT U G A L min of meer
gedwongen de waterbedrijven te privatiseren.
In E N G E L A N D E N W A L E S gebeurde dat voor het eerst
in Europa in 1989. Voor monitoring van de kwaliteit
en economische regulering werd OFWAT opgericht.
Volgens OFWAT is de kwaliteit sinds de privatisering
toegenomen. In de eerste 10 jaar na de privatisering
zijn de tarieven echter gestegen met 44%.16 Momenteel
zijn er in Engeland en Wales 10 organisaties die de
inzameling en zuivering van afvalwater verzorgen,
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1. Marktwerking in de watersector

2. Integraal waterbeheer

Figuur 2: Voorbeelden van toekomstscenario’s

en daarnaast ook de drinkwatervoorziening voor
de meeste klanten. Er zijn ook bedrijven die alleen
drinkwater in bepaalde gebieden verzorgen. Sommigen
maken daarvoor gebruik van de netwerken van andere
organisaties.17 De watervoorziening in Schotland en
Noord-Ierland is niet geprivatiseerd.
In F R A N K R I J K is de invloed van de private sector
altijd groot geweest. Al in het midden van de 19de
eeuw sloten steden concessies met private partijen
voor de drinkwatervoorziening.18 In principe zijn
de drinkwaterlevering en afvalwaterzuivering de
verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente
kan de taken zelfstandig of in samenwerking met
andere gemeenten uitvoeren of besluiten om
ze uit te besteden. Gemeenten of gemeentelijke
samenwerkingsverbanden (in totaal zijn er 16.700
‘organiserende entiteiten’) besteden de exploitatie
vaak uit aan de private sector door middel van lange
termijn lease contracten. Ongeveer 50% van de
afvalwaterinzameling en -zuivering wordt nu verzorgd
door de private sector, in het bijzonder door twee grote
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spelers: Veolia and Suez. De afgelopen jaren was er
wel regelmatig discussie over de dominante positie van
de private bedrijven.
In D U I T S L A N D is de watersector zeer
gefragmenteerd.19 De verantwoordelijkheid voor de
watervoorziening en afvalwaterzuivering ligt bij de
gemeenten. Er bestaan ruim 6.000 organisaties die
de inzameling en zuivering van afvalwater verzorgen,
meestal gemeentelijke afdelingen (Regiebetrieb).
Er zijn ook ongeveer evenzoveel organisaties die
drinkwater verzorgen. Met een enkele uitzondering
worden drinkwater en afvalwater op lokale schaal
verzorgd door twee verschillende entiteiten, waarbij
de drinkwaterorganisatie de facturering en inning
verzorgt namens de entiteit die verantwoordelijk
is voor afvalwater. Private partijen kunnen in
Duitsland in de afvalwaterketen niet rechtstreeks
diensten aanbieden, in tegenstelling tot in de
drinkwatervoorziening. Gemeenten kunnen in
de afvalwaterketen echter wel Betreiberverträge
sluiten met private partijen. Van de 900
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3. Circulaire economie op wijkniveau

zuiveringen, of juist voor kleinschalige, decentrale
zuiveringen op wijk- of gebouwniveau? Worden
zuiveringen energie- en grondstoffenfabrieken waar
naast afvalwater ook grootschalig andere (industriële)
reststromen worden verwerkt? Dragen gemeenten
taken over aan waterschappen, of juist andersom, of
richten ze samen afvalwaterketenbedrijven op? En wat
wordt de rol van de markt?

grootste afvalwaterorganisaties heeft ongeveer
10% zo’n contract voor riolering en 12% voor
afvalwaterzuivering.
Het is goed om internationale referenties te hebben
voor hoe het beheer van de afvalwaterketen
georganiseerd kan zijn. Echter het zomaar kopiëren
van dit gedachtegoed naar de Nederlandse situatie
is niet mogelijk. Immers ieder land kent een
andere historie, cultuur, governance structuur en
marktsituatie. In de Nederlandse context moeten we
onze eigen oplossingen zien te vinden.

Omgaan met onzekerheden
Het Nederlandse ‘landschap’ op het gebied van de
waterketen is verandert. Drijvende krachten vanuit
politiek, economie, de sociale omgeving, technologie,
milieu, wetgeving en demografie oefenen grote invloed
uit op de wereld van de waterketen. Hoe die wereld
er over 15 of 20 jaar uitziet valt niet met zekerheid
te voorspellen. Gaan we voor grootschalige, centrale

De toekomst is niet te voorspellen. De onzekerheid die
hiermee gepaard gaat kan niet worden weggenomen,
maar met behulp van toekomstscenario’s kan deze
onzekerheid wel beter hanteerbaar worden gemaakt.
Toekomstscenario’s zijn uiteenlopende denkbare
toekomstige werelden. Opties voor de organisatie
van de waterketen kunnen op hun robuustheid
worden onderzocht door ze te onderzoeken tegen de
achtergrond van verschillende toekomstscenario’s.
Zo doende komen ook adaptatiestrategieën in
beeld, manieren om mee te kunnen bewegen in
verschillende richtingen, afhankelijk van wat de
veranderende context op enig moment daadwerkelijk
vraagt. Bestuurders kunnen aan deze aanpak
met toekomstscenario’s veel hebben bij hun
besluitvorming. De afgelopen jaren zijn diverse
toekomstbeelden geschetst voor de waterketen.20 Deze
kunnen voor dit doel worden benut.

Tot slot
De wereld van de waterketen, van de winning
van drinkwater en de distributie daarvan tot de
inzameling, transport en zuivering van afvalwater,
is in beweging. Het Bestuursakkoord Water, de
uitkomsten van het onderzoek van de OECD en
het werk van de Visitatiecommissie Water hebben
het debat over de organisatie van de waterketen een
sterke impuls gegeven. Bestuurders en ambtenaren
zijn in zo’n 50 samenwerkingsregio’s hard aan de
slag om winst op de 3 k’s te boeken: kostenbesparing,
meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid. De daartoe
gevormde netwerkorganisaties blijken tot veel in
staat, maar kennen ook beperkingen waar het gaat
om slagkracht en continuïteit. Daarom wordt op veel
plaatsten ook het debat gevoerd over meer structurele
organisatievormen, en daarmee over de governance
van de waterketen.
WATER GOVERNANCE

–

05-06/2014

– 33

ORGANISATIE VAN DE AFVALWATERKETEN

1
2
3
4
5
6

7
8

Daarbij lopen bestuurders en hun beleidsondersteuners op tegen dilemma’s en onzekerheden
met betrekking tot ontwikkelingen op langere
termijn, ontwikkelingen op het vlak van politiek,
economie, de sociale omgeving, technologie, milieu,
wetgeving en demografie. In het debat doet een
groot aantal opties voor de organisatie van de (afval)
waterketen de ronde en in sommige regio’s wordt
daarmee al geëxperimenteerd. Het overzicht van
organisatievormen in andere Europese landen
laat een breed palet aan mogelijkheden zien en
daarvan kan zeker worden geleerd, maar gelet op de
specifieke Nederlandse context kunnen buitenlandse
oplossingen niet zomaar worden gekopieerd.
Niemand kan met zekerheid voorspellen hoe de
voor de waterketen relevante omgeving er over 15
of 20 jaar uitziet. In dat licht behoren flexibiliteit
en adaptief vermogen bij de doorontwikkeling van
de organisatie van de (afval)waterketen zonder
twijfel tot de belangrijkste criteria waaraan besluiten
tot verandering moeten worden getoetst. Een
strategie van haalbare (tussen)stappen is wellicht
verstandiger dan een sprong ineens waarbij direct
al een point of no return wordt gepasseerd. Een
gemeenschappelijke regeling kan bijvoorbeeld bij
gebleken succes te zijner tijd doorgroeien naar een
overheids-NV, terwijl het aanzienlijk lastiger is als
een overheids-NV niet blijkt te voldoen de taken
weer terug te brengen onder openbaar bestuur.
De uitdaging is om kansen te zien en te grijpen,
waarbij het debat erbij gebaat is om ook buiten
gebaande paden en bestaande kaders van beleid en
M
regelgeving te denken.
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In waternet is uitvoering van drinkwaterproductie en
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ABSTRACT
The 2011 Administrative Agreement on Water affairs
stimulated municipalities and water authorities to intensify their
cooperation in order to (further) save costs, improve quality
and reduce organizational vulnerability in the wastewater
chain. Intensified cooperation has led to network organizations
at regional level. Network organizations, however, do have
their limitations when it comes to realization power and
continuity. This notion triggers debate on the governance of
the wastewater chain. Should sewerage and conveyance and
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wastewater treatment – now separated in the Netherlands – be
integrated into wastewater chain organizations? Should such
organizations have a public or private legal personality? This
article elucidates these dilemmas and gives an overview of
the options in the Dutch context. As there is a whole range of
driving forces influencing the ‘landscape’ of the field and its
future being highly unpredictable, scenario thinking might be
helpful to value options in decision making processes and to
develop adaptive strategies.

