Kort verslag Regiobijeenkomst ‘Nieuwe sanitatie Zuid-Nederland en België’
Op 21 november 2018 vond in Venlo onder leiding van
Bert Palsma de regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie
plaats, met als thema ‘Wat beweegt er en wat beweegt
ons?’
Voor ruim 65 deelnemers betoogde wethouder Peter
van Boekel (Gemeente Bernheze) dat we op zoek
moeten naar nieuwe oplossingen om het
afvalwaterbeheer in het buitengebied in de toekomst
betaalbaar te houden.
Michel Bouts (Waterschapsbedrijf Limburg) sloot daarop
aan met de stelling dat maatschappelijke
kostenbesparing de belangrijkste driver is om nu te
investeren in innovaties en duurzaamheid. Hij ziet met name kansen in de buitengebieden, bij
grootschalige renovaties, bij nieuwbouwprojecten, en bij kantoren en bedrijventerreinen.
Harold Soffner (gemeente Bernheze) benadrukte het belang van een goede samenwerking. Dat dit in IQUA verband is gelukt, blijkt uit het feit dat er nu al door het regionale samenwerkingsverband As 50+
wordt nagedacht over I-QUA 2.0.
Ad de Man (WBL) liet zien hoe het ‘nul-waterconcept’ in het project Superlocal in Kerkade is uitgewerkt.
Dit project is volgens hem gelukt doordat de tijd nu blijkbaar rijp was en de juiste mensen aan tafel
zaten.
Veerle Depuyd (Vlakwa) gaf aan hoe belangrijk internationale samenwerking is. Subsidie is wellicht een
smeermiddel, maar veel belangrijker zijn de contacten die ontstaan en de kennisuitwisseling die ze
teweegbrengen.
Na de pauze werd vanuit een aantal invalshoeken aangegeven hoe er tegen nieuwe sanitatie wordt
aangekeken. Om te beginnen, stelde Maarten Nederlof (ws Aa en Maas) dat er voor het waterschap niet
direct een probleem ligt dat via nieuwe sanitatie kan worden opgelost. Maar, zo gaf hij aan,
maatschappelijk gezien is er een wel beweging, en dan is het van belang om daarin als waterschap te
participeren.
Ruud van Weerd (gem Venlo) gaf aan dat het vaak lastig is een goede businesscase te maken als het
oude systeem tegelijkertijd ook nog in de lucht gehouden moet worden. Maar als je minder afhankelijk
bent van projectontwikkelaars dan is er best veel mogelijk, zoals hij met het voorbeeld van het
stadskantoor in Venlo liet zien.
Dat de ene ondernemer de andere niet is, bleek wel uit de verhalen van Huub van Leijssen (Pukkemuk)
en Ernst-Jan van Langh (Greenport Venlo). Waar Huub waterbesparing, lokale zuivering en hergebruik als
een kans zag om zijn bedrijf te verduurzamen, zag Ernst-Jan de projectontwikkelaars juist terugkrabbelen
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uit angst voor het onbekende. Zijn boodschap was: energie levert gewoon veel geld op; water niet. Wil je
iets met water, dan moet je een goed verhaal hebben.
In de afronding verwees Bert Palsma nog even naar de Saniwijzer, waar veel informatie over nieuwe
sanitatie te vinden is. Samenvattend, constateert hij dat weer is gebleken dat de kosten belangrijk zijn.
Hij wijst erop dat er altijd gebieden zullen zijn waar nieuwe sanitatie vanwege specifieke
omstandigheden juist veel voordeliger is dan traditionele, of andersom. Het blijft maatwerk.
Maar er zijn ook heel andere redenen om toch naar nieuwe oplossingen te kijken. Bijvoorbeeld om
kennis op te doen, uit het oogpunt van duurzaamheid of zichtbaarheid, of uit educatieve overwegingen.
Ook de koppeling met de energietransitie of het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied biedt
kansen. Juist voorbeeldgebieden als Greenport Venlo, Helmond en Dukenburg zijn goede proefgebieden
om de interacties die daarbij optreden te onderzoeken.
Michel Bouts sluit de bijeenkomst af. Hij spreekt de hoop uit dat iedereen iets van deze interessante
middag heeft opgestoken. Hij waarschuwt voor een te kortetermijnvisie. Nu investeren in duurzaamheid
kan de verkoopbaarheid van een bedrijf over tien jaar wel vergroten. Tot slot stelt hij vast dat het nog
een flinke uitdaging is om de toekomst waterproof te maken.
Bjartur Swart en Bert Palsma
26 november 2018
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