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WaterketenindeWaterfahriek
IR.A. DIEPEVEEN,WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJDRENTHE
ING. H. LEGTENBERG,WATERSCHAP VELT& VECHT

Samenwerking mdewaterketen isgeen nieuwonderwerp;diverserapportenoverdekansen van ecu
dergelijkesamenwerkingzijn inmiddelsverschenen,veleintentieszijn uitgesproken endeajgelopen
jarenzijn ookenkelesamenwerkingsverbandengerealiseerd.InDrentheenomstrekenwordtaljaar
endag overhetonderwerpgesproken;deeersteplannenvooreennoordelijkwaterbedrijfdaterenvan
1997.Samenwerking m dewareiketenisvoorWMDenWaterschapVeltenVechteenbelangrijk uitgangspuntvoorbeleid.Acluerliggendegedachtedaarvoorisdatdoorsamenwerking metdeandere
partijen indewaterketen naastschaalvoordelenookmaatschappelijke voordelenzijn terealiseren.
Daarbij kanwordengedachtaan integraleoplossingenvoorinfrastructurele werken,centrale klantenorganisatieensynergieinvoorbereiding, realisatieenbeheer,waarbij wordtgestree/dnaarhet
hoogstmaatschappelijke rendement.
Vanaf1januari2000zorgeninDrenthe
vier'allin-waterschappen' voordeverwerking
vanhetafvalwater enbeherenhetwatersysteem.Voordietijd bestond hetZuiveringsschapDrenthe,datalsuitvoerendeorganisatie
alleenvoordeverwerkingvanhet afvalwater
zorgde.Indieperiodewerdalgekekennaar
samenwerking,ookmetgemeenten,voor
zoweldehuishoudelijke alsdeindustriële
klant.Ditheeft toenniettotresultatengeleid;
integendeelpartijen drevenzelfsdoorvermeendetegenstellingen uitelkaar.Ookeen
intentieverklaring in1999 tot samenwerking
tussendewaterleidingmaatschappijen van
DrentheenOverijsselendetweeinliggende
waterschappenReest&WiedenenVelt&Vecht
bleefbijintenties,omdatWaterleidingMaatschappijOverijssel toenaderingzochttot
WaterbedrijfGelderland.Indieperiodezijn
Waterleidingmaatschappij DrentheenWaterschapVelt&Vechtwelnadertotelkaargekomen.Dekoerswijziging bijWMOleiddetot
herbezinningbijWaterschapVelt&Vecht. Het
uiteindelijke resultaatisdatWMDenVelt&
Vechtanno2002samenaanhetwerkgaanin
deWaterfabriek voorhetNoorderDierenpark.

leidingbedrijven meteenbedrijfsmatige organisatieendewaterschappen meteenbestuurlijkeorganisatie)leidtertoedatdefaseninhet
procesendesnelheidvanhetprocesinde
eigenorganisatiessomszodanigafwijken dat
deraderennietsamenkunnendraaien.Een
gezamenlijk proefproject tussenWMDen
WaterschapVelt&Vechtzorgdeervoordatbeidepartijendezedrempelskondennemen.Het
proefproject begonbegin2001. Demogelijk-

hedenvanmembraanfiltratie vanhet effluent
vaneenrioolwatetzuiveringzouonderzocht
worden(zieH20nr.12van14junijij. Metde
toepassingvanmembraanfiltratie opoppervlaktewater heeft WMDdeafgelopenjarenop
diverselocatieservaringopgedaan,maar
gebruikvaneffluent alsruwwaterbron was
nogrelatiefonbekend.Opambtelijk niveau
werdcontactgezochtmetVelt&Vecht,dat
positiefreageerdeendemogelijkheid zagom
viahetproject kennistemakenmet
membraanfiltratie. Demeerwaardeomsamen
tewetkenlagdaatmeeineersteinstantiein
kennisontwikkelingoptechnologischgebied.
Devoorbereidingbegintmetafspraken maken
overdelocatie,verdelingvandekostenen
bepalenvandegewensteresultaten enhoe
daatmeeomtegaan.Vanuithetwaterschap
bestondbijvoorbeeld veelinteressenaarde
matevanverwijdering vanmicroverontreinigingen,terwijlWMD nieuwsgierigwasnaar
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De praktijk
Terugkijkend opdevoorgaandejarenvallenverschillendedrempelsopopwegnaarde
samenwerking.Opbestuurlijk vlakwerd bijvoorbeeldgeprobeerd meteenafsptaken te
makenwaardooreensituatieontstonddieiets
weghadvanhetafsluiten vaneensamenlevingscontractdirectbijdeeersteontmoeting.
Ookhetverschilinorganisatie(dewaterH2O
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detechnischehaalbaarheid vandetoepassing.
Eenanderverschilwasdemanierwaaropbeideorganisatiesgewendzijnomtegaanmetde
onderzoeksresultaten.Vanuithetwaterleidingbedrijfisdeinformatie ineersteinstantiebedoeldvooreigengebruik,terwijlhet
waterschapgewendisnieuweinzichtendirect
openbaar temaken.Doorhetgezamenlijkuitvoerenvandeproefnamenbeidepartijen kennisvaneikaarsspecialiteitenenzijnweelkaar
betergaanbegrijpen.
Oversamenwerkinginhetprojectvoor
hetNoorderDierenparkinEmmenisalin
1999gesproken.Datleiddetoentotniets.
Medio2001 werdophetbestuurlijke niveau
opnieuwsamenwerking tussenWMDenVelt
&Vechtoverwogenvoorditspecifieke project.
Daaropzijnineenaantal bedrijfsplannen,
variërendvantechnisch totstrategisch,deverschillendeaspectenvandeWaterfabriek ende
mogelijkesamenwerkinguitgewerkt.Aandit
proceshebbentechnische,juridischeen financiëlemedewerkersgewerkt,waarbij onder
andereisonderzochthoegeconstateerderisico'sbeheersbaargemaaktkondenworden.
Aspectendiedaarbij aandeordekomenzijn
onderandere:
• deeigendomssituatie 'Wieiseigenaaren
investeert?'
• deexploitatievandewaterbehandelingsinstallatie'Wiedoetwatenhoedekosten
enopbrengsten reverdelen?'
• PR/voorlichring'Welkeboodschapwilje
overbrengenenaanwie?'.
Watdeeigendomssituatie betreft isde
waterfabriek gefinancierd engerealiseerddoor
WMD,diedaarmeeeigenaaris.Eventueleherinvesteringen zijn ookvoorrekeningvande
eigenaar.Ingewikkelderbleekhettweede
punt,deexploitatie.Deopbrengsten vande
waterfabriek kunnenaanverschillendezaken
gerelareerdworden,namelijk aantalbezoekers,hoeveelheidingenomenafvalwater en
hoeveelheidgeleverdproceswater.Deaannamesoverdezezakenleverdendenodigestof
voordiscussie.Uiteindelijk isafgesproken dat
hetpraktischer isdatWaterschapVelt&Vecht
jaarlijks eenvastbedragbijdraagt aande
exploitatie.Opdiemanierzijnde financiële
risico'svoorhetwaterschapookbeheersbaar
gemaaktenwetenbeidepartijen waarzeaan
toezijn.
Wathetderdeaspectbetreft, PRenvoorlichting,biedtditprojecteenuniekegelegenheidomdesamenwerkingindewaterketen
aanhetbredepubliektepresenteren.De
Waterfabriek isalsattractieindeuitbreiding
vanherNoorderDierenparkopgenomenen
staatinverbindingmethet waterpaviljoen
Wallanganda,eenmultimedia-attractie met
hetthemawaterenleven.Eenonderdeeldaar34
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vaniseenpresentatievandekleinekringloop
vanwater,drinkwaterproductie endistributie,
inzamelingvanafvalwater viarioleringenverwerkingvanafvalwater opderioolwaterzuivering.DezepresentatievanVelt&Vechten
WMDgezamenlijkisdirectgekoppeld aande
Waterfabriek dieopenisvoorhetpubliekom
eenkringloopindepraktijk tekunnen bekijken.Naastvoorlichtingaanhetbredepubliek
zijnerbepaaldedoelgroepen waaraanbeide
partijen aandachtwillengeven.Hiervooriseen
gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkeld.Bijdeuitwerkingbleekdathetvoor
zowelWMDalsVelt&Vechtbelangrijkishet
technologische concepttepresenterenaan
anderepartijen diemetwatertemakenhebben,zoalsdeeigenbedrijfstak, industrieen
kennisinstituten.
DesamenwerkingindeWaterfabriek ligt
ophetraakvlakvantechnologie.WaarWMD
denodigeervaringheeft met membraanfiltratie, richtdespecialistischekennisvanVelt
&Vechtzichopde afvalwaterbehandeling.
Dezeverschillendekennis-enervaringsgebiedenmoetensamenleidentoteenoptimale
bedrijfsvoeringvandeWaterfabriek. Sindsde
opstartafgelopenjanuariwordenverschillendemedewerkersvanbeidepartijen bijhetpro-

jectbetrokken,onderanderetechnologenen
productiepersoneel.Indevoorbereiding zijn
bijeenkomsten gehouden,waarbij aandacht
aandewaterbehandelingsinstallatie isbesteed.
Belangrijkdaarbij wasnaast informatieoverdrachtdekennismakingtussendemensen
onderling.Perslotvanrekeningbeginrsamenwerkingtussenorganisatiesbij samenwerken
tussenmensenendatheeft zichopverschillendeniveausindeorganisatievoorgedaanvan
hoogtotlaag.
Concreetbetekentditvoordesamenwerkingindeexploitatiedat:
• deopstartdoorbeidepartijen wordtuitgevoerdenbegeleid;
• debedrijfsvoering wordtuitgevoerddoor
productiepersoneel vanWMDenVelt&
Vechtinclusiefstorings-enwachtdienst;
• debedrijfsvoeringwordtbegeleiddoor
technologenvanWMDenVelt&Vecht;
• onderzochtwordtofhetslibverwerktkan
wordeninhetslibbedrijfvanVelt&Vecht.
Verderwerkendepartijen samenaande
inrichtingvandepresentatieoverdekleine
kringloopinhetwaterpaviljoen Wallanganda.
Dateeninstallatievoordeproductievan
drinkwaterwezenlijkverschiltvaneeninstal-
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latievoordezuiveringvanafvalwater, bleekal
bijdeeerstebijeenkomsten vanhetproductiepersoneel.De machinistenvande waterleidingmaatschappij zijn nuingeënttegeninfectieziekten(DKTPentyfus).Dit isbijhet
waterschapsindsjaarendag gebruikelijk.Ook
eenveelgehoordevraagwas 'Waaromhebje
datzo opgelost?Wij doendatzusenzo.' Uit
dergelijkevragenblijken ook de verschillende
benaderingen.Dooropentestaanvoordeze
verschillenendaarbijeenopenhoudingaante
nemengaatmenelkaarbegrijpen enkanmen
daarvanleren.
Samenwerking met Noorder
Dierenpark
De samenwerkingtussenWaterleidingmaatschappij DrentheenWaterschapVelt&
VechtrichtzichopdeexploitatievandeWaterfabriekendecommunicatiedaarover.Minstenszo belangrijk is desamenwerking tussen
NoorderDierenparkenWMD/Velt&Vecht.
Uiteindelijk is hetparkde klantdie zijn utility
waterheeft uitbesteedt aanWaterleidingmaatschappijDrenthe,dieindeexploitatiedaarvan
samenwerktmetWaterschapVelt&Vecht.
ActiesvanhetNoorderDierenparkhebben
directgevolgenvoordeWaterfabriek, zoalshet
gebruikvanchemicaliënindedierenbassins.
Daarom is vanafdeontwerpfase metde dierentuinsamengewerktomdeverschillendeeisen
aandewaterkwaliteit vasttestellenenomte
zorgendatindebeheersfase dewaterkwaliteit
aande verwachtingenvoldoet,zowelvanhet
afvalwater uithetparkals vanhetproceswater
naarhetpark.Naastaandachtvoorsamenwerkingindedagelijksebedrijfsvoering is
communicatieeenbelangrijk aandachtspunt.

Omiederepartij totzijnrechttelatenkomen
inhetproject is hetbelangrijk datde driepartijen eikaarsrollenkennenenbegrijpen. Inde
verschillendeoverleggenparticiperen, afhankelijkvanhetonc.erwerp,medewerkersuitde
drieorganisaties.
Tot slot
Indepraktijk bestaatde wilomsamenwerkingindewaterketengoedtedefiniëren1).
Omvervolgensdesamenwerkingterealiseren
moetenoverhetalgemeenveeldrempelsgenomenworden.De verschillendestrucrurenen
culturenvandepartijen indewaterketenvormendaarbijeenextradrempel.Het aanloopje
datWaterschapVelt&VechtenWaterleidingmaatschappijDrenthenamendoorgezamenlijkeenproefproject uittevoeren,vormtdaarbijeengoedeoefening,omdatderisico's
minimaalzijnenmenondertussen de gelegenheid krijgt aan. elkaartewennen.Belangrijkdaarbij is eenconstructievehoudingmet
begripvooreikaarsuitgangspuntenmetals
resultaateenverdergaandesamenwerkingin
de Waterfabriek.
Demeerwaardevandesamenwerkingin
deWaterfabriek ligtineersteinstantieophet
raakvlakvantechnologie.Opprojectniveau is
dewaterketen nugesloten.Ditprojectkanvervolgensalsvliegwielgaanwerkenomde
samenwerkinguit tebouwen.Indepraktijkis
intussen al geblekendatdecontacten,gelegd
inhetprojectrondomdeWaterfabriek,ook
gebruiktwordenomnaaranderewerkvelden
tekijken.Eengoedvoorbeelddaarvanvormt
deruimtelijke ordening,eenonderwerpdat
zichbijuitstekleentvoorsamenwerkingom

integraleoplossingen tekunnen realiseren.
Daaromisbelangrijkomopalleniveausover
deverschillendewerkveldencontacten teleggen,waarbij inheteersteprojecteenaantal
vooroordelenzijnweggenomen,maarcommunicatieonderling is zeerbelangrijkom
elkaarindetoekomstnogbetertebegrijpen.
Inhetprocesisduidelijkegeblekendatsamenwerkingafhankelijk is vanmensen.Wanneer
dezegoedopgangis gekomen,kandeze
wordenverankerd invastestructurenomde
continuïteit vandesamenwerkingteborgen.
Welkevormdaarvoorwordtgekozenisafhankelijkvandebetrokkenpartijen.Sterkpunt
vandesamenwerkingindewaterketen is dat
daarnaastindeuiteindelijkeorganisatiehet
regionalekarakterwordtbehouden,dat
belangrijk is voorde verschillendedienstenin
dewaterketen.Eenaspectdatindetoekomst
nogbelangrijker wordt,alsoplossingenvoor
debehandelingvanhetwatersteedsmeer
lokaalwordengerealiseerdzoalsindeindustrie.WaterschapVelt&VechtenWaterleidingmaatschappij Drenthehebbeneenbasis
gelegd.
Hetvolgendeprojectheeft zichalaangediend:hetsluiten vandewaterketen ineen
woonwijk. De gemeentesluitalsderdeschakel
dewaterketen.Metde gemeentealsderde
schakeldaarbij isdeketenendesamenwerkingcompleet.1
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