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WATERPACT VANTWENTE STOPT IN JUNI

Samenwerkinginde
waterketenisin
Twente vanzelfsprekend
geworden
HetWaterpactvanTwente,eenvoorbeeldprojectvoorsamenwerkingindewaterketen,isnaruim
zevenjaar ophetpuntgekomenomdebalansoptemaken:wathebbenwebereiktenhoewillenwe
verder?Hetkabinetwilregionaleinitiatievenophetgebiedvande(a/valjwaterketenstimuleren.Het
Waterpactiseengeslaagdvoorbeeldvanregionalesamenwerking.Dedoelstellingenzijn behaald:
Depamjen vanhetWaterpactmakensamenwerkvandeoptimalisatievandewaterketen.Ditvindt
zijnbeslag indebeleid-enuitvoeringsplannenvandedeelnemendeorganisaties.Duurzaamwaterketenbeleidstaathoogopdeagenda.Maarvoorsamenwerkingdieoverdegrenzenvandeeigen
organisatieenautonomieheengaat,bestaatgeen draagvlak.
HetWaterpactvanTwenteiseensamenwerkingsverband tussendegemeenten
AlmeloenWierden,WaterschapReggeen
Dinkel,VitensendeProvincieOverijsselop
hetgebiedvanstedelijk water(keten)beheer.
Dezepartijen sprakenin15197afom binnen
hetWaterpactdekrachtentebundelenin
hetstrevennaareenduurzame waterketen
eneengezond watersysteem inhungebied.
In2000zijn HengeloenBorneaangeschoven
enin2001 Enschede.GedeputeerdePietJansenisvoorzittervanhetbestuurlijk overleg.

hebbendeledengezamenlijk onderzoeken
enprojecten uitgevoerd.Deuitkomsten
daarvanzijn verwerktinhetbeleidvande
gemeenten enhetwaterschap.Dewaterplannen vanAlmelo,BorneenWierden bijvoorbeeldzijn eenbelangrijk instrument
geweestomdeambitiesvanhetWaterpact
vorm tegevenenomafspraken tussen
gemeenteenwaterschap vastteleggen.Het
samenwerkingsverband heeft altijd degelegenheidgebodenomsamenkennisopte
doenenombeleidaftestemmen.

Vanafdestart /an hetWaterpact washet
deambitieomvóór2050demilieubelasting
vandewaterketen voorhetwatersysteem
meteenfactor 20tereduceren.Eenandere
ambititewasomdewaterketen teoptimaliseren.Omdezeambitieste verwezenlijken,

Welsamendoen
Desamenwerking binnen hetWaterpact
isbijvoorbeeld zeervruchtbaargeblekenbij
hetoplossenvangrondwateroverlast instedelijkgebied.Bijditprobleemzijn verschillendeoverheden betrokkenmetelkhun

InhetstedelijkwaterplanvanWierden,éénvanit partijeninhetWaterpartvanTwente,isookhetlandelijkgebied
meegenomen.Hetwaséénvandeeerstegemeentendieopbasisvaneenconcreetmaarregelenpakketeenvoongangsevaluatievanhetwaterplanuitvoerde.

eigenbelangen.Maarde verantwoordelijkhedenzijn nognietduidelijk omschreven.
Voordegemeentespeeltdemondigeburge;
endewateroverlastophaar grondgebied.
Voorhetwaterschap isderelatievangrond
watermethetbeheervanhetwatersysteem
vanbelang.Deprovincieisdegrondwaterbeheerder diezuinigmetdezegrondstofwi
omgaan.Ookhetwaterbedrijf isbelangheb
bend:Vitenswilduurzaam omgaanmet
grondwater envoeltzich verantwoordelijk
voorhetvoorkomenvanproblemenalszij
eengrondwaterwinning stopt.
HetWaterpactvanTwentevormdehét
platform omhetprobleemoptelossen.Alle
betrokkenpartijenzittenimmersaantafel.
Kenmerkendvoordeaanpakisdatdepartije
opzoekgaannaaroplossingendienietenkel
totheteigencompetentiegebied horen.Indi
proceshebbendebestuurdersdebelangen
vanhunorganisatieopzijgezetengezamenlijkgezochtnaarmogelijkeoplossingen.Al
brainstormendishetideegeborenomhet
waterdatoverlastveroorzaakt,tegebruiken
alshoogwaardigegrondstofvoordeindustri
Omdatalleparrijenenthousiastwarenover
ditidee,ishetgeluktomopdezemaniereen
grondwaterprobleem optelossen.BierbrouwerGrolschgaatnuhetovertolligegrondwater vandegemeenteHengelo afnemen
voorspoelwaterindenieuweEnschedese
brouwerij.Deduurzameoplossingvan
grondwateroverlast inHengelo,krijgtwellichtnavolgingindegemeenteEnschede.
Daarwordtnubekekenofgrondwaterdat
vooroverlastzorgt,gebruiktkanwordenvoo
debereidingvanwatervoordeindustrie.
Eenbelangrijk voordeelvandesamenwerkingbinnenhetWaterpactisdatdepartijengezamenlijk kennisverwerven.Datis
goedkoperdaninjeeentjeonderzoekdec a
Bovendien kunnendepartijen samen toteen
hogerbudgetkomenwaarmeezeeenstapji
verderkunnengaan.Zozijn inAlmelovier
afkoppelpilots uitgevoerd,waargeëxperimenteerd ismetverschillendetechnieken
situatieswaarafkoppelen nietdirectvoor
handligt.Zoisineenstraat bovengronds
hemelwaterafgekoppeld enviawadi'sge'ij
treerdindebodem,terwijlsprakeisvanho
grondwaterstanden.ZonderhetWaterpact
warendezepilots,vanwegehetexperiment
karakter,nietuitgevoerd.Depilots hebben
informatie opgeleverdwaarallevijfgemeen
tenenhetwaterschapgebruikvanmaken.
Hetduurzaam oplossenvangrondwateroverlastendeafkoppelpilots zijn slech'-:
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(Foto:EsthervanBeurden],

^ v°orbeeldenvan Waterpact-projecten.
Waarookandereprojecten hebben bruikarekennisenervaringtotresultaat, bijvoorbeeld tenaanzienvanaanleg,beheeren
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ee e c
" Kn vanhetstrooienvanzout inde
w
interopdewaterkwaliteit, het verhelderen
anhetIBA-beleidencommunicatieover
w
aterprojecten.

-•niet samen gaan
Eenanderemanieromdeambitievan
Waterpact tebereiken,isdooroptimalisatievandewaterketen.HetWaterpact heeft
daaromonderzoekgedaannaarofenhoe
amenwerkingophetgebiedvanorganisae
>dienstverleningenbedrijfsvoering bin° n e waterketen totmilieuwinst enkosjenvoordelenkanleiden.HetWaterpact
ehieroverkennisopdoendietoegesneetl
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iniedergevalopgeleverddatdedeelnemers
aanhetWaterpact beteropdehoogtezijn
vaneikaarsactiviteitenophetgebiedvan
databeheer vandeleidingen.Deactiviteiten
wordenhierdoor beter afgestemd.
Naaraanleidingvaneenstudienaarde
afhandeling vanklachtenenvragenop
watergebied heeft hetbestuurlijk overleg
beslotenomafspraken temakenovereen
gezamenlijke afhandeling vanklachten en
vragen.Vooralvooronderwerpen waarniet
altijd duidelijk isopwiensterreinzeliggen,
zoalsgrondwateroverlast ofwatervervuiling,
bleekdatzeerzinvol.Eenzogehetenbeslisboommaaktnu inzichtelijk welkeorganisatiewelkeklachtenafhandelt. Ook is eenprocedurevoordeafhandeling vanklachtenen
vragenafgesproken.Departijen hebbener
dusnietvoorgekozenomeen gezamenlijk
waterloketopterichten,eencentraal punt
waarburgerseninstellingen terecht kunnen
met klachtenenvragenoverwaterinde
breedstezinvanhetwoord.Eenwaterloket
sluit nietaanbijdeschaalvanhetWaterpact:inhetbeheersgebied vanWaterschap
ReggeenDinkelliggenookandereTwentse
gemeenten enVitenslevertdrinkwater aan
heelOverijssel.
Toenhetkabinetinfebruari 2004besloot
dateroptermijn één waterketenfactuur
moetkomen,heeft hetWaterpact onderzoek
verricht naar hoezon factuur eruit kan
komentezienenwatdatvoordeTwentse
stedenbetekent.Hetscenariodathet meest
aansprak,iseenbundelingvandenota's
voorrioolrecht,verontreinigingsheffing en
drinkwaterverbruik, v/aarbij dehoogtevan
hetrioolrechtende verontreinigingsheffing

In 195)7kekenmensen nog sceptisch en onwennignaar
een infiltrarievoorziening.(Foto:Esthervan Beurden).

deelsgebaseerdwordtophet drinkwaterverbruik.Inhetvoorstelbehouden gemeentendemogelijkheid omzelfde hoogtevan
hetrioolrecht tebepalen,omdatdekosten
vanrioleringpergemeentesterk verschillen.
Debestuurders hebben beslotenomdit
voorstelnietverderuittewerken, omdat
nogteonduidelijk iswelkekoers'Den Haag'
gaatvaren.

Toekomst van dewaterketen in
Twente
Gaandewegisduidelijk geworden waar
degrensvansamenwerking ligt. Uitverschillendeonderzoeken isweliswaar naar
vorengekomendathetsamenvoegen van
diensten (leidingnetbeheei, gezamenlijke
factuur, waterketenbedrijf) voordelen kan
opleveren,maardaarvoor isdetijd blijkbaar
nognietrijp.Behoudvanautonomie blijft
eenrandvoorwaardediehet bestuurlijk
overlegvanhetWaterpactvanTwentestelt.
Binnendezerandvoorwaarde hebbende
organisaties hetmaximaleuitsamenwerkinggehaald, nietindelaatsteplaatsdoordatdeledenvanhetWaterpact elkaargoed
hebben lerenkennendoordejarenlange
samenwerking.Allepartijen zijn nazeven
jaarsamenwerken totdeconclusiegekomen
dathetWaterpact vanTwentezichzelfoverbodigheeft gemaak; Ookzonder Waterpact
voerendepartijen nu,inwisselende samenstelling,samenprojecten uit.Ookzonder
Waterpact wordtbeleidafgestemd en maken
departijengebruikvaneikaarservaring.Er
datisdeverdienstegeweestvanhetWaterpactvanTwente, f
LisadeGroot (Provincie Overijssel)
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