ACTUALITEIT

• riolering:hetrioolrecht(opbasisvan het
drinkwatergebruik],
• verontreiniging:deWvo-heffing opbasis
vanhet aantal inwonerequivalenten, en
de
• ingezetenomslag:dewatersysteemheffing vanhet waterschap.

15 G E M E E N T E N , WATERSCHAPPEN, VITENS É N PROVINCIE
VERLANGEN D U I D E L I J K H E I D U I T ' D E N H A A G '

Eénwaterketennotaal
realiteitinGelderland

Defactuur bevatdusallekostenvande
waterketeneneendeelvandekostenvan het
watersysteem.Behalvedezefactuur krijgt de
burger nogwelapartdeaanslagenvoorde
Wvo-heffing endeingezetenomslag, omdat
datwettelijk verplicht is.Dein rekening
gebracht kostengaanéén-op-éénnaarde
betreffende gemeente,waterschappenenhet

Hetinvoerenvane'e'nwaterketenfactuur, waarbij allewatergerelateerdekostenine'e'nkeeraande
burgerinrekeningwordengebracht,isinel/gemeenteninGelderlandalenigetijd realiteit.Terwijl
delandelijke politici nogworstelenmetdevraago/eendergelijkcgezamenlijke waternotagerealiseerdmoetworden,krijgendebewonersvanBergh,Brummen,Diuxperlo,Doesburg,Duiven,Eibergen,Grocnlo,Warnsveld,Wehl,WinterswijkenZutpheuzo'nrekeningalenkelejaren opdedeurmat.
InGelderland iseenstuurgroepopgericht metdenaam 'Toekomst Waterketen
Gelderland'omdevoordelendie samenwerkingindewaterketen kanopleveren te
onderzoeken. Destuurgroep bestaat uit
15gemeenten,deprovincieGelderland,de
Geldersewaterschappen en waterbedrijf
Vitens.Op17meivanditjaar presenteerde
destuurgroep eenactieplan met daarinvier
initiatieven.Eéndaarvan ishet invoeren
vanéénwaterketenfactuur indegeheleprovincie.
Dehuidigewaterketenfactuur omvatde
volgende posten:
• drinkwater:het variabeledeelvande
drinkwaterheffing opbasisvan het
drinkwatergebruik,
• vastrecht:het vastedeelvandedrinkwaterheffing,
• waterbelasting:debelastingopdedrinkwaterheffing,

Vertegenwoordigersvantwaaljwaterschappen
diezichbezighouden metdewaterketenwisseldenop2junijl. tijdenseenthemamiddagvan
DHVervaringen uitoverinitiatieven tot
samenwerking e'ndetoekomstvandewaterketen.Elkwaterschap heeftweliemandmdienst
diezichbezighoudtmetdewaterketen.Hoc
zijnofhaarjunctie ookgenoemdwordto/welkeplaatsdepersooninkwestieinneemtinde
organisatie,dehobbelsdiegenomenmoeten
wordenzijnmveelgevallen vergelijkbaar.
RoelofKruize(DWR)enPeterSalverda
(ToekomstWaterketen Gelderland,ziehiernaast]lichten hun initiatieven tot samenwerkingindewaterketen toe.Deervaringenvandeaanwezigen warenzowel
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VoorbeeldvaneenwaterketenfactuurzoalsVitensdieinZutphen^ebruikt
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positiefalsnegatief Voorsommige lastige
punten voorhetenewaterschap konden
echterdooreenanderoplossingen worden
aangedragen.
Belangrijke thema'svoordewaterschappenzijn desamenwerking met
gemeenten,deafweging tussen eigen
belangenenhetmaatschappelijk belang,
hetvertegenwoordigen vaneen'veelkoppig'waterschapen professionalisering.
Duidelijk werddaternietéénaanpakisdie
overalwerkt.Welkunnen succesfactoren
wordenbenoemd:kendegemeenten en
zorgvooréénaanspreekpunt, gavooreen
gezamenlijk doel(laagst maatschappelijke
kosten,duidelijkheid voordeburger),weet

elkaar tevindenengasamen aandeslag.
Detoekomst vandewaterketenis
afhankelijk vanverschillende ontwikkelingen,zowelopEuropeesniveau alsophet
technologisch enmaatschappelijk vlak.
Dezeontwikkelingen hebben consequentiesvoordewaterketen indetoekomst.Hoe
zietdeorganisatieerdanuit,welketechnieken worden toegepastenhoezithet met
dekosten?Hetbleekmoeilijk omeenhelderbeeldteschetsenvandetoekomstende
wijzewaaropverschillende ontwikkelingen
dewaterketenzullenbeïnvloeden.tf
Voormeerinformatie:
JanineLeeuwis-Tolboom(033)4682494.

drinkwaterbedrijf!Dekosten vandeze factureringworden verdeeld overdedeelnemende
partijen. Dezekostenzijn persaldolagerdan
wanneer elkeparrij eeneigenfactuur stuurt.
InGelderland wasdemoverendereden
voordewaterketenfactuur datdieeenduidelijk overzicht biedtaanburgersvanallemet
dewaterketen samenhangende kosten.
Anderepunten waardeGelderse stuurgroepruimtevoorverbeteringziet,zijn het
inrichten vanéénloketwaarburgersen
bedrijven terecht kunnen metalhun vragen,opmerkingen en klachten overdienstverleningbinnen dehelewaterketen.Verder
steltdestuurgroepdateenbesparingmogelijk isdoorhet afvalwatersysteem teoptimaliseren (OAS)en teverduurzamen door het
regenwater aftekoppelen.Door investeringeninderioleringendezuiveringscapaciteitbeteraftestemmen isalleenin Gelderland aleenbesparingvan 16miljoen euro in
deperiode 2005-2009mogelijk. In Nijmegen,
HarderwijkenOldenbroek isaleenaantal
OAS-studiesuitgevoerd,dieal belangrijke
besparingen opdeinvesteringen hebben
opgeleverd.
Alslaatstezoudendeongeveer80partijenindeGeldersewaterketen eengezamenlijke visieopdeorganisatievanbeheeren
onderhoud binnen deketen moeten opstellen.Daarbijgaathetomhetbeheeren
onderhoud vanpompen,gemalen, (persleidingen enandere infrastructuur.

Voorbeeld
Destuurgroep wilmet haar activiteiten
eenvoorbeeldzijn voorpolitiekDen Haag
alshetgaatomsamenwerken binnen de
waterketen.Omdatdepartijen inGelderland albegonnen zijn met het versterken
vandesamenwerking binnen de waterketen
hopenzedatsnelduidelijkheid komtover
het recentuitgebrachte Interdepartementale
Beleidsonderzoek (IBO)Waterbeheer. Hierin
wordtgeadviseerdéénwarernota landelijk
in tevoeren.Omdaadwerkelijk overaléén
waterketenfactuur intekunnen voeren,
moerdewetgevingworden aangepast.
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Stormvloedkering in
Westerschelde nodig"
EenopenstormvloedkeringhalverwegeieWesterschelde isnodigomhetoostenvanZeeland,de
havenvanAntwerpenenVlaanderen inhetalgemeentebeschermentegenoverstromingen.Ditzeggenir.C. Boorsmaenprof.H.Vnjling inhetbladDeIngenieur.DeDirectieZeeland vanRijkswaterstaatreageertvoorzichtigophetidee.Deafdeling ZeescheldevandeAdministratieWaterkeringenenZeewegen(AWZ)inVlaanderenstaat ronduitafwijzend tegenoverhetplan.
Boorsmaheeft een stormvloedkering
naar hetvoorbeeldvandeMaeslantkering
voorogen.Dekeringmoetvolgenshem halverwegedeWestetscheldewordenaangelegd,tussen OssenisseenHoedekenskerke.
Indekeringkomen dantweegescheiden
doorvaartopeningen van 100tot 150meter
breed,dieafgesloten kunnen worden met
draaideuren.Hierdoorzaldescheepvaart
richtingdeAntwerpse havengeen hinder
ondervinden vandestormvloedkering,die
volgensBoorsmawaarschijnlijk eensinde
tweejaatgesloten moetworden omstormvloedenaftetoppen.VolgensBoorsmazalde
keringgeeninvloedhebbenophetestuarium vandeWesterschelde.Boorsmaen Vrijlingdenkenweldateersteenramp moet
plaatsvinden voordatdekeringerdaadwerkelijk komt.
Boorsmakomt methetplanophet
moment datBelgiëdruk doendeishaarSigmaplan,vergelijkbaar met hetNederlandse
Deltaplan, teactualiseren.WimBaumavan
deafdelingZeescheldevandeAWZziet niets
ineenstotmvloedkering."Bijdeactualisatie
vanhetSigmaplan wotdenalle haalbare
alternatieven naast elkaargelegd. Daarbij
wordtgekeken naarde kosten-batenverhou-

ding.Eenconstructie alsdestormvloedkeringisfinancieel niethaalbaar.Inhetvorige
Sigmaplan wasookeen stormvloedkering
gepland terhoogtevanAntwerpen.Ookdeze
keringisernietgekomen,onderanderevanwegedehogekosten."Baumadenkt datde
Belgischeoplossingvoorbescherming tegen
stormvloeden uitkomt opverdere dijkverhogingen terhoogtevanwoonkernen incombinatiemetmeer overstromingsgebieden.
EdwindeFreijtet, wootdvoerder vande
DirectieZeeland vanRijkswatersraat,ziet
hetplanvanBootsma alséénvandevele
plannen dienu eenmaalontwikkeld worden.
Hijzieteenstormvloedkering indeWesterscheldeernieteen-twee-drie komen."De
veiligheid vanVlaanderenenZeeland heeft
natuurlijk onzehoogsteprioriteit.Maarop
het momentzijn dedijken zohoogdateen
risicobestaatvaneensinde4.000jaar dat
eenoverstroming plaarsvindt.Datisnogal
wat."Kijkend naardehuidige toekomstscenario'szietDeFreijter nietbinnen nu en
vijftig àhonderdjaar eenramp gebeuren.
"Eenrampzou welkatalyserend kunnen
werken.Kijk maar naar het rivierengebied.
Eenaantaljaren achterelkaargebeurt daar
watendan kan ineensheelveel."C

AhvoorbeeldvooreenstormvloedkeringindeWesterscheldedientdeMaeslcmtkerimjindeNieuweWaterweg,hier
tijdens eenustsluiting(foto:TonBorsboom).

Bovendien moeten gemeenten, volgens
destuurgroep,eenadequaat financieringsinstrument krijgen omanderegemeentelijkewateropgaven uit tekunnen voeren.
Destuurgroep heeft behoefte aan krachtige
steun vanuitDenHaagomvoortgang te
boeken inhetdaadwerkelijk realiseren van
demaatschappelijke winst indewaterketen, f,
Voormeerinformatie:
PeterSalverda(055)8443027.
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