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Toekomstwaterschaps
laboratoriavraagtom
bestuurlijke visieen
daadkracht
Inhetstrevennaareenefficiëntereorganisatiestaandepositieenrolvanhetwaterschapslaboratoriumonderdruk.Hoelangnog hechteenwaterschapaaneeneigenlab?Totophedenontbreken
bestuurlijkevisieendaadkrachtwaardoorhetwaterschapslaballeenmaarmoeilijkerte behouden
blijft, menenVrankUitholenRobertSchoutenvanAtosKPMGConsultingnaondermeer,gesprekkenmetzo'ntienhoofdenvanwaterschapslaboratoria enhuneigenervaringenbijDWRenhet
Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier.
Het laboratorium heeft binnen een
waterschapeenbijzondere rolenpositie.
Opvallend isdatzoweldewaterschapsbestuurders alshet management vanhetlaboratorium hiermee'worstelen'.Het waterschapslabvormt infeiteeenverlengstuk van
deprimaire werkprocessen binnen het
waterschap.Hetlaboratorium wordtgezien
alsuitvoeringsorganisatie enheeft daarmee
eenbescheiden rolinhetgeheelaan waterschapsactiviteiten.Infeite draagthet lab
zorgvoordeplanning enuitvoeringvan
laboratoriumonderzoek enadviseert het
overhetnut endenoodzaakvan specifiek
onderzoek ofdetoepassingvanbepaalde
methoden entechnieken.Het laboratoriumonderzoek isgerichtopdewaarborging van
dekwaliteit vanhet(afval)waterbeheer en
alleoverigetakenvanhet waterschap.
Alsondersteunende dienstisderelatie
tussen hetwaterschap enheteigenlabechterprecair.Hetlabisafhankelijk vande
opdrachten uit delijnorganisatie,maar heeft
hieropvaakgeeninvloed.Het functioneren
vanhet labisbovendien vaakvertroebeld,
door interne belastingen enandere nietbeïnvloedbare zaken.
Uitdegesprekkenbijeengrootaantal
watetschapslaboratoriablijktdathet
managementzichvandesituatiebewustis.
Delaboratoriaproberenhunpositieenfunctioneren-onderanderemiddelsdebenchmark-teverbeteren.Vaakisdithetstartschot
voorstructureleveranderingen.Waarkomt
dezenoodzaaktotveranderingvandaan?

Reorganisatie waterschappen
Allereerstkanwordengewezenopde
veranderingen inhet waterschapzelf Waar
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eeuwenlangdewaterschappen oplokaal
niveauwarengeorganiseerd, isde afgelopen
jareneenaardverschuivinggaande.Niet
alleenbestuurlijk, maar ookorganisatorisch
verleggenwaterschappen hun horizon naar
eenmeerstroomgebiedgericht waterbeheer
met fusie enreorganisatie alsgevolg.
Indezefaserichtenwaterschappen zich
ookophetreorganiseren (en efficiënter)
inrichten vanondersteunende diensten.Ook
hetwaterschapslab wordtdaarbij alseen
reguliereondersteunende dienst behandeld.
Eenopvattingwaarbij tesnelgekozen wordt
voordeoptiediehetminst kost.Andere
mogelijkheden, zoalspartiëlefusie, worden
overhethoofd gezien.

Ontwikkelingen op de markt
Verderheeft het laboratorium temaken
metdrukvanbuitenaf Teneersteissinds
enkelejaren sprakevanconcurrentie van

commerciële labsen(b)lijken laboratoria
vaakbovenmarktconforme prijzen tewerken.Eensituatiedietendelevertekendis
doordestrategievan'marktaandeel' kopen
waarmeegroteproductielaboratoria werken
endefinancieel ondoorzichtige kostenstructuur vanhet waterschapslab.
Tentweedeleidenontwikkelingen op
milieuonderzoek enregelgevingtoteenverbredingvanhetanalysepakketenverdergaandeautomatisering.De laboratoriumfunctie moetdeontwikkelingen ophet
gebiedvanhetwaterbeheer en afvalwaterbeheeropadequatewijze ondersteunen.
Verdermoetadequaat opmaatschappelijkeontwikkelingen kunnen wordeningespeeld.Ditbetekentdatnaasthet reguliere
onderzoeksteedsmeerprojectmatig onderzoekwordtuitgevoerd.Ookwordende
accentenverlegd naarandere stoffen.

Consequenties
Dezeontwikkelingen hebben verregaandegevolgenvoorhetwaterschapslab.Zozijn
investeringen innieuwetechnologie noodzakelijk omtekunnen voldoen aandevraag
naarandereanalyses.Financieel draagvlak
voordezeinvesteringisbeperktendoelmatigeuitvoeringvraagtomverdere schaalvergroting.Alleendanzijn analysesnogtegen
eenredelijke kostprijs uitvoerbaar.
Verderleidendezeontwikkelingen tot
eenverzakelijking vandeorganisatie.De
regelgevingenklanten stellensteedsstrengereeisenwaaraanhetlabmoetkunnen voldoen.Kwaliteit,flexibiliteiten professionaliteitzijn eenrandvoorwaarde.Als
ondersteunende dienstzijn demeestelaboratoria hieropniet ingericht.
Hoeweldeconsequentieszichzeergeleidelijkaandienen,zaldezeontwikkeling
onontkoombaatblijken.Waar momenteel
laboratoria hetzichkunnen veroorloven om
noodverbanden toetepassen,zullen uitein-

delijk strategische keuzesmoeten worden
gemaakt.

kiezenvoorhandhaven vaneeneigenlab
ondankshogerekostenen/oftoenemende
kwetsbaarheid.

Toekomstperspectief
Voordateenstrategische keuzewordt
gemaakt,moeteenduidelijke visiezijn ontwikkeldopdetoekomstvanhetwaterschapslab.Demeestewaterschappen hebbendeze
nogniet.Indegespreksronde heeftAtos
KPMGConsultingde toekomstverwachtingengepeild.Degespreksrondegeeft een
prikkelend beeld.
"Schaalvergroting isdesleutelvooreen
bedrijfsmatig enprofessioneel lab.Indiende
huidigeschaalvergrotingstendens zichdoorzet,zullen inNederland slechtsvijftot acht
labsoverblijven. Waterschapslaboratoria
meteendergelijke schaalgrootte kunnen
naarverwachtingoplangetermijn welvoldoenaaneisenvandoelmatigheid en professionaliteit.Kleinelaboratoria verdwijnen."
Toegegeven,dezevisiegeeft eenverregaandbeeldvandetoekomstige situatie.
Maar toch,wijverwachten dat dezedichterbij isdanvelendenken.Nu alis merkbaar
dat hetaantal waterschapslaboratoria sterk
afneemt. Vaakvormt deaanleiding hiervoor
eenéénmaligegroteinvesteringin, bijvoorbeeld,nieuwehuisvesting.Juistopdie
momenten staatdepositievanhet labter
discussie.

Uitbesteding
Voorwarerschappen diedeextra kosten
vaneeneigenlabnietmeer kunnen ofwillendragen,isgeheleofgedeeltelijke uitbestedingeenresterendeoptie.Bijuitbestedingaaneenderdeisdewegterug (vrijwel]
onmogelijk. Hetwaterschap isdan afhankelijkvandienstverlening,tariefstelling en
kwaliteitvanderden.Recente ervaringen
metuitbesteding wijzen echteruit datspecifieke kennisvandewaterschapstaken en
gebiedskennis voordeinterpretatie vande
analysesnoodzakelijk zijn.Deverhouding
tussenprijs enkwaliteit vancommerciële
laboratoria kenthaar beperkingen.

Strategische keuzevrijheid

Indenavolgende strategische discussie
zijn optimalisatieenuitbesteding degebruikelijkeopties.Voorkomen moetechter wordendatbestuurders overhaaste keuzes
makenendemogelijkheden van samenwerkingenfusie metzusterorganisaties tesnel
uitvlakken.Onder tijdsdruk van bijvoorbeeldeeninvesteringsbesluit beperkt men
zichwellichtonterecht totdeze'gemakkelijke'weg.

Meteenbeperkingtotoptimalisatieof
uitbestedingsluithetwaterschap dewegaf
voorandere,mogelijk meer aantrekkelijke
opties,zoalssamenwerkingoffusie met
anderewaterschapslaboratoria. Dezeopties
blijken onder tijdsdruk moeilijk totstand te
komen.Ookblijken waterschapslaboratoria
inproblemen minder aantrekkelijke kandidaten tezijn voorsamenwerking en fusie.
Omdehanden hiervoorvrij tehebben,moet
hetwaterschap bijtijds debeschikbare alternatievenhebben onderzocht.
Inmiddelszijn vele,vanuit het laboratorium ondersteunde initiatieven gesneuveld.
Hetmanagement heeft deervaringdat aangedragen initiatieven totsamenwerking en
fusie vooralstranden ophetontbreken van
bestuurlijk draagvlak(ofbestuurlijke interesse).Kansenopeenduurzamepositievan
hetwaterschapslabgaandaardoor verloren.
Waaropvervolgensbestuurders het labaansprekenophetverslechterde functioneren!

Verbetering eigen laboratorium

Visieen daadkracht

Bijoptimalisatie heeft het laboratorium
vaaktemakenmet beperkingen dooreente
geringeschaalgrootte.Afhankelijk van het
analysepakket,ouderdom van huisvesting
enapparatuur, enmatevan automatisering
isverdereoptimalisatiezonder kostenstijgingenmogelijk. Ookwordtgekozenvoor
commerciëledienstverlening aanderden.Op
kortetermijn vaakvoordelig,maar risicovol
zodradecommerciëleactiviteitendeoverhand nemen.Zowelhetrisicovanwegvallendevraagalsdestrengegedragsregels voor
opdemarkt acterende overheidsorganisaties
maken hetlabdan kwetsbaar.
Opeenlangeretermijn blijft de ruimte
vooroptimalisatie uiteindelijk beperkt.
Sommigewaterschappen stellen echter her
behoud vaneenwaterschapslab vooropen

Hetmakenvandezestrategische keuzen
envervolgenshetuitvoeren hiervan,vraagt
visieendaadkracht.Eenhelderevisievan
hetbestuur opderolenpositievanhetlaboratorium moetduidelijke kadersstellen.
Uiteraard inhetbesefdatoptermijn dehuidigeschaalgrootte tegeringzalzijn.
Bestuurlijke daadkracht moetvervolgensals
vliegwieldienenvoorverandering.
Perwaterschapzijn destrategische keuzemogelijkheden uiteindelijk verschillend.
Pasoverenkelejaren zalblijken ofhet
waterschapslabnogeentoekomst heeft. f

De 'gemakkelijke' strategie

ACTUALITEIT

Onderzoek naar
MTR-kwaliteit op
rwzi Utrecht
HetHoogheemraadschapSrichtseRijnlanden
gaatsamenmet Witteveen+Bos,deTUDelften
RossmarkWaterbehandeling praktijkonderzoek
uitvoerennaardetoepassingvannageschakelde
techniekenomMTR-kwaliteitopderwzi
Utrechttebereiken.
Tijdens hetproefonderzoek dat minimaaleenhalfjaar duurt,worden multimediafiltratie, microfiltratie, ultrafiltratie en
(biologische)actievekoolfiltratie alsnageschakeldetechnieken oppilotschaalgetest.
Hetonderzoek isprimairgerichtopverwijderingvanrestzwevendestof stikstofen
fosfaar. Bijmultimediafdtratie enbiologischeactievekoolfiltrarie wordtvoorverwijderingvanresrstikstofadditioneel eenCbrongedoseerd.Daarnaastvindt met
bovenstaande technieken oriënterend
onderzoek plaatsnaarverwijdering van hormoonontregelende enprioritaire gevaarlijke
stoffen uit rwzi-effluent.
Gelijktijdig aanhetonderzoek naar
MTR-kwaliteit wordtdoordeTUDelft fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar membraanvervuilingbijultrafiltratie. Dit onderzoekisgerichtopkarakteriseringvan het
typevervuilingenontwikkelingvanreinigingsstrategieën omdezeteverwijderen. Dit
onderzoekmaakt deeluit van langlopend
onderzoeknaaroptimalisatievan membraanfiltratie vanrwzi-effluent opgrote
schaal, f
Voormeerinformatie:
Ola/Duin(HDSR)[030]6345724,
SandyteToele(TUDelft)(015)z/&4026of
WilbertMenkveld(Witreveen+Bos)(0570)6974151.
Deultrafiltratieproe/installatie.

drs.Robert Schouten en
ir.Frank Uithol
Voormeerinformatie:(070]3382253.
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