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G E E N REVOLUTIE MAAR EVOLUTIE I N DE WATERSECTOR

tenbesparingen doorbetere samenwerking
indewaterketen mogelijk zijn.HetRathenau instituut kwamin2002metdeconclusiedatdegeldstromen efficiënter ingezet
kunnen worden.Organisatorischeen
bestuurlijke competentiestrijd zouden
belangrijke belemmeringen vormenomde
uitdagingen vande21eeeuwtelijftegaan.
Inmiddels isdeverwachtingisdatdeburger
dekomendejarengeconfronteerd zalwordenmeteenflinkekostenstijging. Daarbijis
devraagofwijditdeburger kunnen uitleggen.Samenwerkingindewaterketen isanno
2005nogsteedseenbelangrijk onderwerp.
Gemeenten,waterleidingbedrijven en
waterschappen bundelen indiverseregio's
dekrachten.Daarbij isgeleerdvandepraktijkervaringen inLimburgenZuid-Holland.
Het vormenvanintegrale waterketenbedrijvenislangnietaltijd heteinddoel.
Tochblijkt samenwerkinginde praktijk
nieteenvoudig.Vaakwordtgeklaagdoverde
stroperigheid vandeprocessenendebelemmeringen diezichblijken voortedoen. Een
inventarisatievan knelpunten bijprojectmanagers vandezeprojecten leidttoteen
volgende(niet uitputtende) opsomming:
• geengemeenschappelijk draagvlakvoor
visie,doelstellingen, programma, uitgangspunten, samenwerkingsvorm etc,
• kortetermijnvisie alsgevolgvanhettoenemendeaantalbenchmarks indesector,

Lessenuitdehuidige
samenwerkinginde
waterketen
Samenwerkingindewaterketenisanno2005nogsteedsactueel.Deinitiatieven inderegiozijntalrijk.Toch(ijkendeambitiesenverwachtingenvandeketenpartnersnaarbenedenbijgesteld.Een
revolutieomtekomentotomvangrijkestructuurverandering doordevormingvanall-inwaterketeubednjven isuitgebleven.Inplaatsdaanmn lijktsamenwerkingzichteontwikkelenalseenevolutie in
dewatersector.Inditartikelwordtstilgestaan bijdehuidigepraktijk endelessendiedaaruitgeleerd
kunnenworden.Deaanleidingvormdedeworkshop'Samenwerkingindewaterketen;hoewerkthet
wel?',dieajgclopcnjuniplaatsvond.
Dewaterketen wasvroeger nogaleens
eenondergeschoven kindje opdewateragenda.Opdeagenda stonden vooraldezichtbarevraagstukken inhetwatersysteem,zoals
verdrogingenwateroverlast.Metdekomst
vanderijksvisie opdewaterketenenhet
IBO-onderzoekishetbelangvan drinkwater,
rioleringenzuiveringendesamenhang tussendezeschakelsvandewaterketen weerop
deagendagekomen.
Daarbij staatdewaterketen voorbelangrijkeuitdagingen. Hetgaat bijvoorbeeldom

Ajb.v.

het verminderen vanhetaantal overstorten,
het vervangenvanderiolering,hetverbeterenvanhetzuiveringseffluent enhetanders
omgaanmetregenwater instedelijkegebieden.OokinEuropeesverband worden steeds
zwaardereeisengesteld.Vooralinderioleringenzuiveringzaldekomendejaren flink
geïnvesteerd moeten worden.

Bundeling vankrachten
Eindjaren negentigwerdopbasis van
diverseonderzoekengerapporteerd datkos-

Overzichtmogelijkesamenwerkingsvormen.
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Samenwerking, maargeen
samengaan

• hetnietdurven nemen van besluiten,
• eentevageformulering vandebaten,
• onvoldoendeduidelijkheid en openheid
naar elkaar,
• geengeorganiseerde en gestructureerde
besluitvorming,en
• tesnel verzandenineen structuurdis-

Legitimatie
Opvallend isdatveelvandegenoemde
knelpunten betrekkinghebbenophetproces.Aaninhoudelijke legimitatie lijkt hetde
projecten nietteontbreken.Inde praktijk
blijkt echtergéénspraketezijn vaneen pijngedrevenofnoodgedwongen samenwerking.
Hetbeheer vandewarerketen isoverhet
algemeenoporde.Waarom dan samenwerken?
Uiteenenquête vandeWaterbond blijkt
datdegemiddeldeNederlander eenzeer
beperkteinteresseenkennisvanwater heefr.
Vanuir hetperspecriefvandeburger isde
discussieoversamenwerking kennelijk geen
belangrijk onderwerp.Gesteld wordtdatde
Nederlander nietgoedopdehoogte isvande
waterproblematiek. Zolanghetgoedgeregeld istegenzolaagmogelijke kosten maakt
deburgerzichnietdruk.Inhetkadervan
hetprogramma 'BurgerenMilieu' isgeconstateerd dathetinvoerenvanéénnotadoor
deklant alspositiefwordtervaren,mitsdit
niettotkostenverhoging leidt.
Dehamvraagisenblijft: wat leverr
samenwerkingop?Indiversesrudies isaangetoond dat winsttebehalenisdoor samen
tewerken.Nieralleeninfinanciële zin,maar
ookalshetgaatomdienstverlening(één
loket]enduurzaamheid (efficiënter watergebruik, minder vervuiling).
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HetRijklegrherinitiatiefvoor samenwerkingindewaterkeren bij deregioneer.
Indiverseregio'swordtditpro-actiefopgepakt.Eennadereanalysevandehuidigeinitiatieven leidtalsneltotdeconclusiedathét
waterketenbedrijfernogniet is.Hiermee
doelen weopeenregionaal bedrijfdatzowel
drinkwatervoorziening als rioolonderhoud
enzuiveringvanafvalwater geïntegreerd
uitvoert*.Hetnut endenoodzaakvaneen
dergelijk waterketenbedrijfwordtzelfsdoor
diversepartijen bestreden.

tischaandeslaggaanspreektpartijen aan
enkanwerken alseenvliegwiel.Hetaccent
moetdanookliggen opconcrete projecten
ennietopstructuren oforganisatievormen.
Deherverdelingvanbevoegdheden enverantwoordelijken magindepraktijk opweinigdraagvlakrekenen.Discussies hierover
werken verlammend.Tevensmoetgeconstateerdworden datvoorspecifieke onderwerpen,zoalseengeïntegreerde waterketennota,geentotale uitvoeringsorganisaties
hoeventewordengeïntegreerd omde
beoogdedoelen tekunnen realiseren.

Handvatten
Tochzijnerookveelanderepositieve
berichten uitderegio.Demeeste projecten
bevindenzichnogindebeginfase.Ditbetekentdatpartijen samenwerking verkennen.
Hetopditmoment meest spraakmakende
voorbeeld iswellichrdesamenwerking tussenDWRenhet Waterleidingbedrijf
Amsterdam.Defusie zalper 1januari2006
leiden toteenall-inwaterketen- enwatersysteembedrijf Onderzoek vanAtosConsultingheefr aangeroond dareenbesparingvan
tenminstevijfmiljoen euromogelijk is.Een
andervoorbeeld ishetWaterpacr inTwente.
Hetpactisin1997begonnenenheefr zichin
achtjaar overbodiggemaakt doordatde
samenwerkingsparrners elkaarreeds weten
tevinden.Andereprojecten richtenzichop
eengezamenlijke facturering, samenwerkingopondersteunende processen,derealisatievaneenwaterloket, hergebruik van
afvalstoffen en accountmanagement.
Overhetalgemeenblijkt samenwerking
opprojectniveauinveelgevallendirect
vruchten aftewerpen.Hetgewoon prak-

Hierondergevenwijdepartijen eenaantalhandvatten omdeeerdergenoemde knelpunten aantepakken.
Positiebepaling
Detaken,organisatie, uitdagingen,
schaalenbelangenvandepartners inde
warerketen zijn verschillend.Eenvoorwaardevoorsamenwerking isdatdezemoetpassenindekoersensrrategievandeeigen
organisatie.Relevantevragenzijn:waar
staanwijnu,waar willenwijheen,waarom
samenwerken, watzijn daarbij derandvoorwaardenenwelkecomplicerende factoren
zijn er?
Andersdan hetwaterschap enhet waterbedrijfheeft degemeenteeenveelbreder
rakenpakket.Waterisslechtséénvande
thema'sdiebinnen degemeente eenrol
speelt.Het isdanooknietzovreemddat het
rioleringsbeheer enhetstedelijk waterbeheerminder hoogopdelokaleagenda staan.
Hetaangaan vandedialoogmetdegemeentenzaldekomendejaren veelaandachtmoeten krijgen.

HetINK-manqgementmode!alshulpmiddelbijhet'tnnchten'vancmsamenwerking.
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Inrichtenvanhetproces
Ineentraject van(onderzoek naar)
samenwerkingdient voldoende aandacht
besteed teworden aan procesinrichting.Een
blauwdruk ontbreekr echter.Deinvulling
enhetdetailniveau vandeverschillende
stappen isafhankelijk vandeambitiesvoor
samenwerking.Overhetalgemeen kan
onderscheid gemaakt worden tussendediscussie-,oriëntatie-,onderzoeks-en implementatiefase, waarbij gewerkt wordt van
grofnaar fijn. Iederefasewordt afgesloten
meteenbeslissingsmoment omaldan niet
verder tegaan.
Eenbelangrijke conditievoorhet intensiverenvansamenwerking iseenrelatiefstabielebestuurlijke enjuridische context.
Bestuurlijke enambtelijke betrokkenheid
gaandaarbij samenop.Hetkomtnogteveel
voordat menelkaarambtelijk weettevinden,maardat bestuurlijke knelpunten blijvenbestaanofvicevetsa.
Definiërengezamenlijkevisie
Hetverdient aanbevelingomvoorde
eigen regiototeengezamenlijke visieopde
waterketen tekomen.Dezevisiemoet
inzicht bieden indeambitiesendegrenzen
vansamenwerking.Omdefasering duidelijkaan tekunnen geven,kangebruik wordengemaakt vaneenzogeheten plateauplanning.Plateauplanning maakthet
mogelijk om integraal,gecontroleerd,
beheersbaar encommuniceerbaar het einddoeltebereiken.Uitgangspunt daarbij isdat
desamenwerkingderuimte moet krijgen
omtegroeien.
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Waterketenofwatersysteem
Opvallend isdatdemeeste initiatieven
zichtotsamenwerkingindewaterketen
beperken.Daarbij speeltdevraagofde
waterketen losmoet komen testaan vanhet
watersysteem.Waterketen en watersysteem
zijn immers nauw metelkaarverweven.De
huidigeDienstWaterbeheer enRioleringte
Amsterdam plukt aldiversevruchten vande
tweemoedersgemeenteAmsterdam enhet
HoogheemraadschapAmstel,GooienVechtstreken.
Iederesamenwerkingconstructie zaluiteindelijk meerwaarde tenopzichtevande
huidige situatie moeten opleveren.Inde
praktijk blijken denatuurlijke raakvlakken
inhetprimaire processen tussen met name
gemeenten enwaterschappen goedeperspectieven tebieden.Raakvlakkenmetde
primaireprocessen vanhet drinkwaterbedrijfzijn erminder.Daarentegen kan
samenwerking tussen dedriepartijen op het
gebied vanklantenserviceenstafen ondersteuning welvoordelen bieden.
Vormvohjtinhoud
Waterketenpartners zoekenvaaksnel
naar demeestgeschikte samenwerkingsvorm.Daarbij zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk. Hier wordt onderscheid
gemaakt tussenondetlinge afstemming,
afstemming opprojectbasis,eengezamenlijkeinterneofexterneprojectorganisarie,coöperatieenintegratie.Indepraktijk komen
dediversevormenookvoor.Dematevan
samenwerkingvarieertvan vrijblijvende
samenwerkingviastructurele samenwer-

Fysiekeenmentaleimplementatiedienensamenoptegaan.

Fysieke implementatie

kingtotfusie. Uitgangspunt moetzijn dat
devormondergeschikt isaandetebereiken
doelen.
HetINK-mana^ementmodel
Indien partijen besluiten omtoteen
gezamenlijke uitvoering tekomen,zaldeze
moeten worden ingericht.Vaakwotdtdaar
gezocht naareenmanagementmodelen
wederzijds gedachtegoed omditvormte
geven.HetINKkanhelpenomdesamenwerkingvormtegeven.Eenbelangrijk voordeelisdathetINK-modelreedsbreed wordt
toegepastdoororganisatiesdieeenmaatschappelijk belangdienen.HetINK-modelis
gericht opketendenken.EénvandekrachtenvanhetINK-modelisdathettebereiken
resultaat endeklantcentraalzet.
Draagvlakencultuur
Bijsamenwerkingindewaterketenis
naastdefysieke implementatie ooksprake
vaneenmentale verandering.Danzalook
aandacht besteed moetenworden aande
mentale veranderingbij het bestuur,het
management endebetrokken medewerkers.
Daarbij gaat hetominformeren, accepteren
en internationaliseten. Mentale verandering
zalvormmoeten krijgen indecommunicatiestrategieen-planning, het voorbeeldgedragensponsorship vanhet management
enhetgoeddefiniëren vandenoodzaaktot
samenwetking/verandering.

Revolutie ofevolutie?
Samenwerking indewaterketen iseen
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
vanhetwaterschap,het waterleidingbedrijf
endegemeente.Hetisnietzozeerdevraag
ofsamenwerkingzalintensiveren,maarhoe
samenwerkingzalintensiveren. Samenwerkinglijkt zichalseenevolutieteontwikkelen.Binnendebestaande randvoorwaarden
zaliederekeerweerindepraktijk gezocht
moeten worden naar oplossingen waarvan
deburger profiteert.<f
ir.Frank Uithol, ir.Roy Tummers
en drs.IngPaul deBruin
(Atos Consulting]
Voormeerinformatie:(070J4188555.
*

Het vvaterkerenbedrijf brengtéénrekening opbasisvan her
drinkwaterverbruik (dewatenkerenhej^ry] bij de bargers
in rekening.
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