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seuropgenomen dieervoorzorgdraagtdat het
communicatieplan wordt uitgevoerd.

Communicatierond
grootschaligeprojecten:
noodzaakofeenkostenpost?
C. VAN A R E N D O N K , WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
IR. I. L E E U W I S - T O L B O O M , DHV WATER

WaterleidingMaatschappij Limburg; IVMLjbouwtinde^emeenteHeeleenwaterproductiebedrijj,
datdrinkwater$aatmaken uit hetoppervlaktewater van hetbekken 'DeLangeVlietcr',datwordt
aaiigcvttkl nietwateruitdeMaa5.Jnhetnajaar van 1598becjouWMLmetdebouw.In2002wordt
hetWatcrproductiebednjfHeel(WPH)officieelgeopend. Het moetjaarlijks20miljoen kubieke
meterdrinkwater,gaanleveren.
AlvanafdeeersteplannenvoordeproductievandrinkwaterinHeelheeft WMLveel
aandachtbesteedaancommunicatieoveren
rondhetproject.DitartikelgaatinopdestappendieWMLheeft ondernomen inhetcommunicatietraject enhetnutvandezeactiviteiten.

KengetallenWaterproductiebedrijfHeel:
wateroppervlak:circa125hectare
dieptebekken:maximaal35m
totaleinhoudbekken:circa23,5miljoen
m3

Bijdeaanvangvanhetproject in 1996is
eencommunicatieplan opgesteld,waarin
mogelijke middelenenpublieksgroepen uitgebreidzijn beschreven.Naastdebovengenoemdealgemenedoelenzijn perpublieksgroepspecifieke communicatiedoelen opgesteld.Voorelkegebeurtenis,elkemijlpaal en
elkonderwerp isbepaald welkmediumvoor
welkepublieksgroep wordtingezet.Inde
projectorganisatie iseencommunicatieadvi-

Doelgroepen
Inhetcommunicatieplan zijn viercategorieënonderscheiden indepublieksgroepen.
Dezebevattenophunbeurt weerenkelesubgroepen.Depublieksgroepen zijn alsvolgt
verdeeld:
vergunningverlenende instanties:college
vanBenWvandegemeenteHeel,ProvincieLimburg,Rijkswaterstaat, ZuiveringschapLimburgenWaterschap Peelen
Maasvallei;
instantiesdieadvisereninhetkadervan
devergunningverstrekking:Provinciale
CommissieMilieu en Waterhuishouding,
ProvincialePlanologischeCommissieen
deWelstandscommissie;
directbelanghebbenden indeomgeving
vanhetwaterproductiebdrijf Heel,namelijkdeinwoners vandegemeenteHeel,
lokalemilieugroeperingen endeinwoners
vandegemeenteHelden;
overigegroepen:afnemers enmedewerkers
WML, bezoekers waterproductiebedrijf,
recreanten,campingHeelderpeeleneigenarenvanrecreatiewoningen,deInspectie
Volksgezondheid,VEWIN,RIWA(samenwerkendeRijnenMaaswaterleidingbedrijven),deaandeelhoudersendemedia.
Perpublieksgroep isaangegeven watde
relatievanWML metdegroepisenwatertot
195)6aancommunicatie heeft plaatsgevonden.
Inhetcommunicatiedoel endedoelstellingis
aangegeven wathetdoelvandecommunicatie
metdezegroepisenwatWMLconcreetwil
bereikenmetdecommunicatie.Voorvergun-

HetwerkaanhetwaterproductiebedrijjHeelisinvolle^ary.

inhoudanalysebekken:circa700.000 m3
bebouwd oppervlak:circa1,2hectare
totaalgrondoppervlak:circa230hectare
(inclusiefbekken)
capaciteit:circa20miljoen mVjin2002
100kilometer transportleidingen

Communicatieplan
Decommunicatie-activiteiten rondhet
waterproductiebedrijfHeelzijnprimairgericht
op"hetlatenwetenwaterinHeelgebeurten
hettoelichtenvanhetwaarom".Daarnaast
komtookWML'sbeleidsbeslissingommeer
drinkwateruitoppervlaktewater temakenaan
deordemiddelsdezecommunicatie-activiteiten.Dealgemenedoelstellingen vandecommunicatierondHeelzijn:toelichtenwaaromhet
gebiedwordtingezetvoordedrinkwatervoorziening,voorkomenvanbezwarentegende
bouwvanhetwaterproductiebedrijf enhetcreërenvandraagvlakvoordenieuwebronkeuze.
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mngverlenendeinstantiesisbijvoorbeeld het
doelomviaeenopencommunicatieeenpositievehoudingtebewerkstellingen inhet
kadervandeverstrekkingvanvergunningen
enhetinformeren van'nognieteerderbetrokkenen'.Debijbehorende doelstellingisdan
dat70procentvandebetrokkeneneenpositievehoudingheeft tenaanzienvanhet
project endat 100procentvande'nieuwkomers'(nognieteerderbetrokkenen bij
vergunningverlenende instanties) geïnformeerdisoverhet project.
Nadathetdoelendedoelstelling zijn
geformuleerd, wordendeboodschapende
beschikbarecommunicatiemiddelen omdeze
boodschapuit tedragenomschreven.

Middelen
Vooralledoelgroepengeldteenaantal
standaard communicatiemiddelen. Hieronder
vallenbijvoorbeeld debrochures,dieinhet
kadervandebouwvanWPHzijn verschenen.
Leafletsgevenopéénpaginainformatie over
diverse(actuele)onderwerpen,zoalsdekeuze
vooroppervlakrewater voordedrinkwaterproductie,demilieueffectrapportage, deplanning,recreatie,ecologischbeheer,transporten
distributie,architectuur endeeerstelevering
vandrinkwater uit oppervlaktewater.De
brochuresgevenmeeruitgebreide informatie
over'hetproject', 'ecologie'en'kwaliteit'.Deze
algemenebrochureskunnen dienstdoenals
informatieverstrekker. Het iseeninitiatiefvan
deWMLomdediversedoelgroepen opde

Afb.l:

OrganogramprojectorganisatieWPH.

hoogtetehouden.Viadezeactieveopen
communicatie kanpositiefingespeeld worden
opdehoudingvandebetrokkenen.
WMLheeft tweemaquettes laten maken:
éénvanhetterreinrondWPHenéénvanhet
watetproductiebedrijfzelf Dezemaquettesen
eeninformatiewand overhetprojectgeven
menseneengoedbeeldvanhet toekomstige

Vartneringencertificeringbij
wateryroductiebeàrijfHeel
Waterleidingmaatschappij LimburgenDHVwerkenopbasisvanhetzogehetenpartneringsamen
waarhetmogelijkennuttig is. HetmeestconcreetgebeurtditmomenteelinhetprojectWaterproductiebeaïijfHeel(WPH}.Partneringgaatuitvangezamenlijke doelen.Beidepartijen hebbendie
doelenzoconcreetmogelijkgemaakt.Dedoelenvormendebasisvoorhet'engineering,procurementenconstructionmanagement(EPCM)-contract'. Dedoelenzijn uitgewerktineencompact
'procedurehandboekuitvoering(PHU}\Dit maakthetcontracttoetsbaarenverifieerbaar.WML
enDHVhebbenbovendienbeslotenhunsamenwerking indeuitvoeringsfase vanhetprojectte
certificeren.
Volgensprojectmanager CeesvanArendonkwasvoorWMLdebelangrijkstereden
omtekiezenvoorpartneringdeprikkelvoor
beidepartijen omdebestekennisinte
zettenensamentoteengrotetoegevoegde
waardetekomen."Grotecomplexeprojecten
vragenindezetijd meerdanooitdeoptimalemobilisatievankennisenervaringvan
allebetrokkenpartijen. Eenproject ismeer
dantechniek.WMLhechtbovendiengrote
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waardeaaneenoptimalecommunicatienaar
deomgevingendeklant,eensoepelverlopendedialoogmethetbevoegdegezaginzake
vetgunningen endergelijkeeneengoed financieelinformatiesysteem, inclusiefaandacht
voot subsidiemogelijkheden".
"Hetisaltijd leerzaamjezelfdespiegelvan
eenonafhankelijke partijvoortehouden.Het
zoubestkunnen datDHVenWMLeengeza-

WPH. Dezecommunicatiemiddelen zijn alop
diverseplaatseningezet.Zozijn demaquettes
endeinformatiewand tebezichtigengeweest
inhetgemeentehuis teHeel,bijdeProvincie
Limburg,hetLimburgsLandschap,Rijkswaterstaat eninheteigen bedrijf
Vergunningverlenende instanties
Diversedoelgroepenworden regelmatig

menlijkeblindevlekhebben",aldusCeesvan
Arendonk.
Desamenwerking isinde uitvoeringsfase
gecertificeerd. Projectdirecteur bijDHVJan
Timmervindtdewaardevancertificetingdoor
eenderdepartij datdeinterneacceptatievan
hetprocedurehandboekgroterwordt.
"Sommigeprocedureswerdenopdewerkvloer
alseenextrabelastingervaren.Bijdecertificeringpastendepuzzelstukjes ineensenwerd
duidelijk hoehetspeltussenopdrachtgeveren
adviseurwerkte".
Blindevlekkenzijn nietgevonden.WML
wasalenkelejaren intensiefbezigmetprojectmatigwetken."Hetisvooronseentweede
natuurgeworden",aldusCeesvanArendonk.
VolgensJanTimmer isinbeideorganisaties
ruimeervaringaanwezigmet projectmatig
inkoopenbouwmanagement."Dieervaring
hebbenweinhetkadervanhetprojectHeel
oppapiergezetindevormvanheldereprocedures.Ookzijn heldereijkpunten gedefinieerd,waardoordestutingeenduidigis".
IJkpunten
Allereerstishetbeginvandeuitvoering
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opdehoogtegehouden vandelaatsteontwikkelingen,dooroverlegenviamailingsen
brochures.Metname vergunningverlenende
instanties komen hiervoorinaanmerking.
MethetcollegevanBenWvandegemeente
Heelvindt bovendien informeel overlegplaats.
Burgemeesterenwethoudersworden tijdens
debouwregelmatig uitgenodigd enontvangenophetterreinvanWPH.Demaquettevan
hetwaterproductiebedrijf isgebruikt omde
welstandscommissie te informeren.
Adviserendeinstanties
Voordestartvanhetproject waseen
milieueffectrapportage (MER) nodig.Inhet
MERwordendeeventuele nadeligegevolgen
voornatuur, landschapen waterhuishouding
uitgebreid bestudeerd engetoetst.Bijhet
opstellen vanhetMERzijn verschillende
partijen reedsbetrokkenbijhet project.
Ambtenaren vandeprovincieengemeente
namendeelindeprojectorganisatie. Belangstellendenzijn tijdens deprocedure geïnformeerdopeen informatieavond overhet
project. Uiteindelijk isdeMER-procedurevoor
WPHafgesloten meteenpositiefadvies.
WMLhoudtzoveelmogelijkrekeningmetwattjroeitenbloeitinhet^ebicd
Directe belanghebbenden inde omgeving
Belangrijk indecommunicatie naarde
omgevingisaantegevenwatergebeurt rond
het waterproductiebedrijf enwaaromdatzo
gebeurt.Ditgebeurtondetandereviamededelingen inhetgemeenteblad, maarookin
persoonlijke gesprekken.Directeomwonenden

wordenvantevorengewaarschuwdvoor
mogelijke overlastbijbepaaldebouwactiviteitenendeaanlegvan leidingen.WMLstuurt
daneenbriefen deeltsomsattentiesuit met
excusesvoorhet ongemak.

Overige belanghebbenden
WMLprobeerrzoveelmogelijkbelangen
tebetrekken bij haaractiviteiten rondWPH.
Bijdeaanlegvannieuweleidingen wordt
rekeninggehouden metwatgroeit enbloeitin

alsijkpuntvastgelegd."Vaakzienwedatdoor
allerleiomstandigheden debeschikbarebouwtijd krimpt,doordatdeontwerpfase uitloopt.
Eentekortebouwtijd iskostenverhogend.
Doorhetbeginvandeuitvoeringvastte
leggen,werddit voorkomen",zegtJan
Timmer.
Ookishetniveauvanhetmeer-en
minderwerk vandeaannemer ineen
bonus/malus systeemverwerkt.Ditvormde
eenextraprikkelomhetbestekzonauwkeurig
mogelijkoptestellen.Tenslotteisdeopleveringsdatum vanhetgeheleproject voorDHV
ineenbonus/malus systeemopgenomen.Bij
tijdigeopleveringwordthet adviesbureau
beloond;bijuitloopwordteenmalusin
minderinggebracht.

VolgensJanTimmervanDHVishetniet
tegenstrijdig omopbasisvan partnering
samentewerkenentocheencontractopte
stellenmeteenbonus/malus systeem."Partneringmoetgeenhalfzachte afspraakzijn waarin
jeelkaarblindelingsvertrouwt.Degezamenlijkedoelenzijnzohelder mogelijk vastgelegd.
Jemoetelkaaruitdagenomdedoelenzo
concreetmogelijk temaken.Pasdankunje
iedereenindeorganisatiedaaropaanspreken".
Diverseprocedureszorgenervoordatook
naardeomgevingcorrectwordrgecommuniceerd.Dithoudtondermeerin:terreinbewaking,informatie aanpassanten,aanbestedingsbeleid,financiëlemanagementrapporragesenverslagleggingendewijzewaaropiedereenwordtgeïnformeerd overhetprojectHeel.

WMLbesluitvervolgensinhetmaandelijkse
overlegvanhet bouwmanagement.

Hetdefinitieveontwerpisinnauwe
samenwerkingopgesteld.Pasdaarna heeft
WMLafstandgenomen.Allewijzigingen inde
besteks-enuitvoeringsfase wordendoorDHV
inhetdefinitieve ontwerpverwerkt.Ditbijgewerkteontwerpkangebruiktwordenals
naslagwerk,ietswatmeteenbestekmetalle
detailsvrijwelondoenlijkis.

Waterleidingmaatschappij Limburgneemt
geendeelaandebouwvergaderingen.DHV
heeft eenhelder afgebakend mandaat.Voorhet
beheersaspecttijd isdegrenseen verandering
kleinerdaneenmaand,envoorgeldeen
bedragvan50.000gulden.Wijzigingen diedeze
grenzen overstijgen, moetenaanWMLworden
voorgelegd,inclusiefeenonderbouwdadvies.

Vooriederewijziging wordteenmelding
opgesteld.Daarinstaatprecieswatdewijziging inhoudt enwatdeconsequenties intijd
engeldzijn.PasnadatWMLhaarfiatgeeft,
wordtdewijzigingdoorgevoerd.Daarnaast
wordendoorDHVdiversemanagementrapportagesopgesteld:iederemaandeenalgemenevoortgangsrapportage, onderbouwd
meteengedetailleerdfinancieelrapporren
eenactueleplanning.
Demeerwaardevanhet procedurehandboekisvolgensCeesvanArendonkdathetde
taakverdeling tussenWMLalsopdrachtgever
enDHValsdirectievoerder regelt.Jan
Timmervindthethandboekmaatwerkdat
voorditspeficieke project precies aangeeft
wiewatdoetenhoedebevoegdheden liggen.
InmiddelsishetprojectdoorLloyds
gecertificeerd enheeft deeerste halfjaarlijkse
auditplaatsgevonden meteenpositiefresultaat. *
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het gebied, om schadeaan natuur tevoorkomen. In dit kader isdoor WMLeen ecoloog
ingehuurd en zoekt zij pro-actiefcontact met
lokalenatuurverenigingen. Ookheeft WML
een boomplantdag op het terrein georganiseerd en ruimte beschikbaar gesteld voor een
oorlogsmonument. Uiteraard overlegtWML
over het terreinbeheer met haar 'buren', Stichting Het Limburgs Landschap en Aqua Terra.
Binnen degemeente Heel heeft WMLdeelgenomen aan een discussie over de toeristische
bestemming van degemeente Heel en ook
met deondernemingsvereniging van de
gemeente vindt overleg plaats.
Recreanten
Voorde bewoners van Heel en omstreken
en recreanten is het van belang dat het project
consequenties heeft, bijvoorbeeld beperkingen
tot recreatie op het spaarbekken. Het terrein
rond het bekken 'De LangeVlieter' wordt door
WMLbeheerd als natuurgebied en is toegankelijk voor bezoekers. Erzijn wandel-, fiets- en
ruirerpaden aangelegd, zodat mensen kennis
kunnen maken met het gebied waar hun
drinkwater wordt gewonnen. De fietspaden
maken deel uit van een fietspadroute door
Limburg. Borden langs deze paden geven aan
welke regels gelden in het natuurgebied, maar
ook informatie over alles wat er te zien is in
het gebied. Daarnaast verstrekt de bewaker
van het bouwterrein tijdens zijn surveillance
informatie over WPH en geeft hij bezoekers
uitleg over wat er in hergebied gebeurt.
Afnemers
Omwonenden en toekomstige gebruikers
van het water uit Heelworden geïnformeerd
via huis-aan-huisbladen (waaronder ook het
gemeentelijk informarieblad), een presentatie-

A/b. 2:

DemascotteWiggelspeelteenbelangrijke rol
indecommunicatie.

wand in het gemeentehuis, een stand op de
milieumarkt van degemeente Heel,een film,
bouwborden rond het terrein van het WPH,
brochures, regionale dagbladen (bijvoorbeeld
een themabijlage in het Limburgs Dagblad) en
dewarerkrant. Alletoekomstige gebruikers
van het water uit het WPH hebben een
brochure ontvangen met de titel 'Uw drinkwater en war ergaat veranderen'. Hierin legt
WMLuit waarom voorMaaswater als bron
voor drinkwater isgekozen en wat dat betekent voor degebruiker van dat water.
Bezoekers
Vorigjaar oktober iseen open dag georganiseerd voor omwonenden, WML-ers en
overige betrokkenen. Tijdens deze open dag
werden rondleidingen over het terrein en in de
omgeving verzorgd door medewerkers van
WMLen Stichting Het Limburgs Landschap.
Op de locatie van WPH iseen aparte communicatieruimre ingericht. In deze ruimre
kunnen presentaties worden gehouden en
video's worden geroond.Demaquette laat zien
hoeWPH er uit zalgaan zien. De mascotte
Wiggel speelt tijdens zulke evenementen een
belangrijke rol in de communicatie met de
watjongere doelgroep.
Medewerkers
Ook deWML-ers zelfvormen een belangrijke doelgroep in de communicatie. De voortgang van het project kan worden gevolgd in
het personeelsblad en er wordt regelmatig
aandachr besteed aan bijzondere gebeurtenissen rond het WPH.In het hoofdkantoor van
WMLkomt een computer te staan, waarop
medewerkers het project kunnen volgen. Ook
het managementteam van WMLen deRaad
van Commissarissen worden op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen rond het
project, door middel van rondleidingen op het
terrein, voortgangsrapporrages en -meldingen,
financiële rapportages en algemene communicatiemiddelen, zoals de voorlichtingsvideo en
brochures.
Inspectie Volksgezondheid, VEWIN. RIWA,
etc.
Eengroot aantal instanties,zoals de
Inspectie Volksgezondheid (toezichthouder op
de waterleidingbedrijven), VEWINenRIWA
(samenwerkende Rijn en Maas waterleidingbedrijven) worden door WML geïnformeerd
over 'Heel'door middel vanjaarverslagen, artikelen over actuele ontwikkelingen en andere
algemene communicariemiddelen. Op uirnodiging vanWMLhebben diverse organisaties
inmiddels een bezoekgebracht aan WPH.
Media
Demedia tenslotte vormen belangrijke
dragers en verspreiders van informarie. Door
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artikelen in regionale dagbladen en huis-aanhuisbladen kan informatie worden gegeven
over 'Heel'.

Draagvlak creëren
In het voorgaande zijn diverse middelen
genoemd, diegebruikr worden om diverse
doelgroepen te informeren over wat er gebeurt
rond het waterproducriebedrijf en waarom.
Opdeze manier wil WMLhet draagvlak voor
het project vergroten en bezwaren voorkomen.
Communicatie isbelangrijk in een mondige
samenleving. Een waterleidingbedrijf moer de
relatie met haar klanren goed onderhouden.

Perceptie van drinkwater
Om de communicatiedoelstellingen te
toetsen, voert WMLonderzoek uit. Begin 1998
isonder de Limburgse consumenten onderzoek verrichr naar de perceptie van drinkwater.Dit onderzoek toonde aan dat de
herkomst van het drinkwater voor de meeste
Limburgers niet zo'n heikel punt is.Tweederde van de ondervraagden vond Maaswater
evengeschikt voor drinkwater. Eenderde van
de ondervraagden meent dat drinkwarer uit de
Maas iets minder geschikt isom 'zo'te drinken.Daarvan maakte zich een kleine groep
zorgen over de kwaliteit van het drinkwater.
Diegroep ismet name bezorgd over de vraag
ofMaaswater niet te veelvervuild isom drinkwater van te maken. In de communicatie is
daarom extra aandacht besteed aan de manier
waarop WMLde kwaliteit van het drinkwater
bewaakt. Er isonder andere een brochure
verschenen over de kwalireitsborging van het
drinkwater uit Heel.

Conclusie
Door van tevoren na te denken over de
communicatie rond een project, de doelgroepen te benoemen en communicatiemiddelen
in te plannen, wordr de draagkracht voor een
project aanmerkelijk vergroot. Communicatie
moet gezien worden als een belangrijk onderdeel van het project. Een communicatieplan is
daarbij een onmisbaar hulpmiddel, dat nodig
isom bij de veelal technische inbreng van
projectmedewerkers her belang van een
heldere communicatie te waarborgen. In de
projectorganisatie speelt de communicatieadviseur dan ookeen belangrijke rol.

Een noodzaak of een kostenpost?
Communicatie-activiteiten vormen een
aanzienlijke kosrenpost bij een grootschalig
project alsdat in Heel.Voor Warerproductiebedrijf Heel bedragen de kosten circa 1,2
miljoen gulden (totale kosten van WPH zijn
circa 300miljoen gulden).Deopbrengsten zijn
moeilijk in geld uit tedrukken. De resultaten
zijn echter wel duidelijk, gezien de voorspoedigevoorrgang van het project.

