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Waterketenop koers?!
Hetinitiatiefin Limburgomtekomentoteenwaterketenbedrijfis mislukt doorondermeereenlabe
houdingvanuit DenHaag endetegenwerkingvanVNGenUnievanWaterschappen, dietochliever
baasoverhuneigenaandeel indewaterketen willenblijven. Ditzei- inietsanderebewoordingendirecteurEdHulshofvanWaterleiding MaatschappijLimburgophetconßns'IBOWater:waterketenopkoers'vanhetStudiecentrum voorBedrijfeit Overheidop10novemberinhetKurhausinSchevcmngeu.
Hulshofstakweldegelijk ookdehand in
eigenboezem.Vanuitdestuurgroep met
vertegenwoordigers vanallebetrokken partijen inLimburgisde"ongelukkige"eis
gestelddatvijfgemeenten eencontractzouden moeten sluiten voordathet waterketenbednjf officieel opgerichtkonworden.Dat
kanformeel niet,waaropde waterschappen
uit hetoverlegstapten enhet initiatiefop
dood spoorbelandde.
Maarbelangrijker vond Hulshofdat
vanuitderegeringgeenduidelijkheid kwam
overhaarvisieopeenwaterketenbedrijf Hij
misteelkevormvanstimulans.VerdergingenVNGenUnievanWaterschappen lobbyenvoor'baasineigenbuis'."Zij voelden
alleenwatvooreen afvalwaterketenbedrijf',
aldus dedirecteur vanhetLimburgse drinkwaterbedrijf Inzijn bijdrage aandedagliet
hij regelmatigdoorschemeren nu meeraandacht tewillengaanschenkenaaneenverdereopschaling indedrinkwatersector.Destijds wareneronderhandelingen met het
toenmalige Oost-Brabantse waterbedrijf
WOB enhetdrinkwaterbedrijf inGelderland
omtekomen tot éénbedrijf Dewerknaam
vooreengefuseerd Limburgs-Gelders waterbedrijfbestond zelfs al:Aquilex.
Hulshofispessimistisch over nieuwe
plannen vooreenwaterkerenbedrijf Volgens
deberekeningen inLimburghadeen samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf,
waterschappen engemeenten iederhuishouden eenbesparingkunnen opleveren
vancirca60euroéneenbetereservice.
Alsdieklantnietcentraalstaat,komter
nooiteenwaterketenbedrijf, zoluiddeéén
vandestellingenvanHulshof Hij zietook
geenheilinhetstrevenvanderegeringom
totéénwaternota tekomendiegebaseerdis
ophet kubiekemeter-verbruik, alsnieteerst
eenakkoordbestaat overdewaterketen.VolgensdeWML-directeut verliest Nederland
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zolangzamerhand deaansluiting in Europa
metbetrekking totdewet-enregelgeving.
Hij refereerde aanBelgië,waarnuwelbesloten isoméénwaterketenbedrijf optezetten.

Gelderland
Eenandereprovinciewaareen initiatief
looptophetgebiedvandewaterketen,is
Gelderland.Hiergaathetstreven minder
ver.Hetdoelisvooralsnogéén waterketennota per 1januari 2006,die uiteindelijk
gekoppeld moetwordenaanhet drinkwaterverbruik.Inelfgemeenten inGelderland
krijgt deburger aléén waterketenfactuur.
Maardoorkleinestappen tenemen ineen
rustig tempo looptdit initiatiefnogwel.
EdHulshof.

BurgemeesterWimBurgeringvanBarneveld
zietdetoekomst integenstelling totEd
Hulshofoptimistisch tegemoet.Ookhij
verwachrwelstimulansen vanuitDenHaag.

Prestatiecontracten
HetenigeaanwezigeTweedeKamerlid
datdeelnam aandediscussie,wasErikvan
LithvanhetCDA. Hij voelternietsvoorom
vanuitDenHaagde waterketenbedrijven
doordestrotvandebetrokkenpartijen te
duwen.VanLithiservoorstander vandatde
regieinderegioblijft endatpergevalbekekenwordt watdebestemanier vansamenwerking isophetgebiedvan waterbeheer.
Diesamenwerking moetechter niet vrijblijvend blijven, meenthetKamerlid. Hij
benadruktehetnut van prestatiecontracten
voordegemeenten,waterschappen enprovinciesmetbetrekkingtothet regionale
waterbeheer."Maakmaarzichtbaar waarje
meebezigbent".VolgensVanLithiseen
behoorlijke verbeteringvande efficiency
haalbaar.

Afvalwaterakkoorden
Gedeputeerde voordeProvincieDrenthe
envoorzitter vandeadviescommissieWater
vanhet IPOSipkeSwierstra nuanceerdede
anderebijdragen. Vooropstaatvolgens hem
dateenflinke besparing mogelijk isdoor
schaalvergroting ensamenwerking endat
iederebesparingaantrekkelijk isvoorde
burger.
Erligtechter eenaantal hindernissen op
wegnaar meersamenwerking.Dehuidige
financieringsstructuur zorgter bijvoorbeeld
voordat waterschappen profireren vanhet
afkoppelen doorgemeenten,degroottevan
dewaterketenpartijen verschiltsterk,deverzorgingsgebieden vallennietsamen,kleinerepartijen vrezenverliesvaninvloedende
werkwijze /cultuur vandezepartijen verschilt ooksterk.
WarSwierstra hetmeest haalbaar lijkt,
zijn afvalwaterakkoorden eneengemeenschappelijke waterrekening.Degedeputeerdevindtdatprovincies eenactievererol
moetengaanspelenindewaterketen,omdat
zijnu algrondwaterbeheerder zijn,aandeelhouder vandewaterleidingbedrijven, toezichthouderophetwaterschapen tenslotte
betrokken zijnbij hergemeentelijk rioleringsbeleid enhet kaderstellen voorhet
waterhuishoudkundig beleid.
Swierstraverweesnaareen binnenkort
teverschijnen notaoverdeverhoudingtussenprovinciesenwaterschappen, f

