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lands afualwater

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft
een visie op de (afval)waterketen opgesteld,

waarbü het over de eigen grenzen heen

ki¡kt. D¡t b¡edt ru¡mte aan Eemeenten en

dr¡nkwaterbedrijven om mee te denken. Dat

kan le¡den tot gezamenlüke oplossingen,

Die kunnen geld opleveren, dat beschikbaar

komt voor nieuwe gezamenl'rjke initiatieven.

TNO speelt in dit proces de rol van coach en

onafhankel'ljk klankbord.

ln de waterketen leveren drinkwaterbedrijven

drinkwater. Na gebruik zamelen gemeenten

afualwater in via de r¡olering. Het Hoogheem-

raadschap van Delfland transporteeft het
ingezamelde afualwater naar de afualwatelzuive-

ringsinstallaties, waar het voorafgaand aan de

añ/vatering wordt gezuiverd.

Samenwerking in de waterketen, brjvoorbeeld op

het gebied van innovatie, werpt zijn vruchten af.

Dat is de gedachte achter het Nationaal

Bestuursakkoord Waterketen, dat waterschap-
pen, gemeenten en dr¡nkwaterbedrijven

aanspoort tot meer samenwerking. Senior
beleidsadviseur ing. Bas Nanninga van het
Hoogheemraadschap van Delfland: 'We voerden

al optimalisatiestud¡es uit, waarbij we verschil-

lende investeringsplannen op elkaar afstemden
en zo optimal¡seerden. Dat brengen we nu een

stap verder. We stappen er nadrukkelrjk mee

over onze eigen grenzen.'

TNO was onder andere betrokken b¡j de

ontwikkelingen op dit gebied rond afualwateaui-
vering de Groote Lucht in Vlaardingen. Teamlei-

der Gebieds- en Beleidsontwikkeling drs. Adriaan

Slob van TNO: 'Het aansluiten van het één op

het ander is verstandig. Plannen op elkaar
leggen bespaaft geld datje opnieuw kunt
investeren in plannen die op hun beurt geld

opleveren. Dat is een interessant Droste-effect.
lvlaar het is niet gebruikelijk om verder te küken

dan het deel van een systeem waaruoorje zelf
verantwoordelijk bent.'

Uitnodiglende visie
Hoewel het doel is om meer naar buiten te
treden, begint het proces intern. Nanninga en

Slob werKen gezamenlijk aan 'Delflands visie op

de waterketen': hoe kijK Delfland aan tegen de

ontwikkelingen in de waterketen voor de

komende jaren? Dìe visie is inmiddels op

bestuurlij k n iveau vastgesteld. Nann i nga :' Het

gaat erom, het denken over doelmatigheid en

transparantie intern zo goed mogelijk in de

cultuur te laten landen.' Slob legt uit: 'Een

waterschap is een technisch denkende
organ¡satie, waarin het begrip "visie" al snel een

technìsch-i nhoudelìjke venal ing krijgt. We leggen

nu de nadruk op het proces en niet op de

inhoud. We maken duide[jk dat er btj de
"zachTe" kanten nog veel winst te behalen is.'
De visie die het Hoogheemraadschap samen

met TNO opstelde, is daarnaast een discussie-

stuk om met externe partUen tot afstemming te
komen. Nannìnga: 'Het is ónze visie, maar we

nodigen gemeenten uit om hieraan een bijdrage

te leveren. Samen kunnen we concrete doelen

afspreken.' De doelen zijn het uitgangspunt voor

innovaties. Het is een proces om uit te komen

bij precies die innovaties en investeringen

waaraan dáwaterketen behoefte heefl. Als je
alles alleen doet, kost het meer dan wanneer je

zaken samen doet. Slob: 'Het uitgangspunt ìs

daarom de vraag wat je samen kunt onderne-
men om verderte komen.'
De visie gaat uit van een kortere plan-horizon

dan voorheen. Slob: 'We schetsen de algemene

ontwikkelingen waarmee we rekening houden,

zoals de klimaatverandering en het schaarser
worden van grondstoffen.' Nanninga: 'Dat

hebben we vervolgens niet volledig vertaald in

maatregelen en een dichtgetimmerd uitvoerings-
plan. De nadruk ligf op de rol die we willen

spelen, op communicatie en transparantie. We

nodigen gemeenten uit om na te denken, mee

te denken, op gelUkwaardig niveau aan te sluiten
op onze visie. De visie zegt in feite: er is van

alles mogelijk, laten we samen met gemeenten

bepalen wat de beste weg is.'

Direct voordeel
Op praKisch niveau kan dit gewoon geld

opleveren. De gemeenten Schìedam, Vlaardin-
gen, Maassluis, Westland en Midden-Delfland
wateren hun r¡olering af op afualwatezuivering
De Groote Lucht in Vlaardingen. ln een

optimalisatiestudie zijn de gemeentelijke

r¡oolsystemen, de gemeentelìjke transportsyste-
men, het transport-r¡oolgemaal waar het
Hoogheemraadschap het overneemt, de

zuivering en de añ,vatering van de zuivering in

samenhang bekeken. ln de toekomst wordt de
glastuinbouw op dit systeem aangesloten. Dat

vergt extra transpoftcapaciteit, waarvoor een
grote investering door het Hoogheemraadschap

Delfland nodig zou zijn. Nanninga: 'De inventari-

satie maakte duidelijk, dat het handiger is om in

het systeem bij de gemeenten in natte perioden

het añ/alwater uit de glastuinbouw tUdelijk te buf-

feren. Maar zoiets kunnen wij als Hoogheem-

raadschap en de gemeenten alleen sámen

realiseren. Hun extra kosten zijn onze besparing.

Door goede afstcmming konden we per saldo

5,6 miljoen op voorgenomen ¡nvesteringen

besparen als direct voordeel van het over onze
grenzen heenkijken.' Pral<tische vraag is
vervolgens, wat er met het bespaarde geld

gebeurt. Nanninga: 'De eerste gedachte ging uit
naar een verdeelsleutel, maar dat blijK vaak een

hachelijke zaak. Maar uiteindelrjk leek het

slimmer een pot te creëren voor toekomst¡ge
samenwerking, bijvoorbeeld met het oog op

klimaatverandering. Voor veel zuiveri ngsgebieden

in Nederland is een optimalisatiestudie
uitgevoerd, maar deze oplossing is uniek.'

Groot potentieel
Ook bij het bedenken van deze oplossing betrok
het Hoogheemraadschap TNO. Slob: 'Onze rol is
anders dan anders. We leveren geen rappod,
maar bieden coaching op inhoud en werken als

onafhankelijk klankbord. Medewerkers binnen

organisaties moeten er soms aan wennen als de

vensters opengaan. Organisaties zijn er niet altijd

op ingericht en het vergt een cultuuraanpassing
om bestaande structuren te doorbreken. Via

pilotpoecten effen je de weg en toon je aan dat
het kan.' Nanninga: 'De eerste reactie van veel

mensen ¡s namelijk: "Dit kan helemaal niet". Als

waterschap willen we die houding veranderen en

TNO heeft verstand van d¡t soort veranderingen.'
Om het besturen van een steeds complexere

maatschappij beheersbaar te houden, moeten
verantwoordel ijkheden worden opgekn ¡pt. Maar
een organisatie die zo'n opgeknipt deel beheert,

moet ook het deel van de keten buiten haar

e¡gen verantlvoordelrjkheid in de gaten blijven

houden, adviseert Slob. 'De voordelen liggen

namelijk ¡n het grotere geheel, in het stroomlij-
nen van de schakels. Dat geldt overal; samen-

werken in ketens en netwerken is niet "waterge-

bonden". ln bijvoorbeeld de energieketen van
productie tot gebruik biedt het dezelfde

voordelen. Het is een proces waar organisaties

voortdurend mee worstelen en dat we dus in de
praKijk vaker tegenkomen. Wie er goed mee

omgaat, ontdekt een groot potentieel voor

efficiëntieverbeter¡ng en besparing.'
Dat speelt ook in het bredere kader van de

ruimtel ijke gebiedsontwikkel ing, waari n veel

meer partUen en belangen samenkomen. Het

afstemmen van een regionaal rioolstelsel is wat
dat betreft nog maar het begin. Nanninga: 'Het
gaat erom dat beter afstemmen tot een

doelmatiger besteding van overheidsgeld leidt.

De voorwaarde daarvoor is ondefinge openheid.

Als je van elkaar weet wat er speelt, kun je over

elkaars plussen en minnen praten en profitcrctt

van het voordeel onder de streep.'

lnfo: âdriaan.slob@tno.nl
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