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Samenwerken in afvalwaterketen loont!
Gemeenten en waterschap en waterschapsbedrijf
werken steeds meer samen bij de verwerking van vuil
rioolwater. Dat bleek op 10 september tijdens een
bijeenkomst van waterwethouders, waterschapsbestuurders en de provincie.
Het bestuurlijk waterpanel in de Roermondse Oranjerie
was met zo’n 60 aanwezigen goed bezocht. Doel van de
bijeenkomst was om de stand van de samenwerking in
de afvalwaterketen en de opgaven voor de komende
jaren te bespreken. Dagvoorzitter Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, was verheugd
over het grote aantal aanwezige waterwethouders.
“Dat geeft hun betrokkenheid aan voor deze materie.”
Niet vrijblijvend
Gedeputeerde Bert Kersten gaf aan het begin een
overzicht van de lopende initiatieven en plannen. Die
zijn veelal voortgekomen uit het landelijke Bestuursak-

deel van de studie.

hebben een meerwaarde qua kennisuitwisseling.”

koord Waterketen 2007. Kersten benadrukte dat de

Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel

De partijen die verenigd zijn in de ‘waterpanels’ zijn

samenwerking niet vrijblijvend is: het Rijk zal de ko-

en Maasvallei gaf tijdens het waterpanel een overzicht

ook samen actief in een aantal uitvoeringsprojecten

mende jaren daadwerkelijk toezien op betere resulta-

van de resultaten van deze optimalisatiestudies. Uit-

rond stedelijk waterbeheer. Zo zullen er dit najaar twee

ten in de waterketen. Er wordt vooral veel verbetering

voering blijkt te leiden tot milieuwinst en een kosten-

praktische handleidingen verschijnen die gemeentelijke

verwacht in de rioleringszorg. Kersten constateerde

reductie van in totaal 31 miljoen euro. Met het oog

waterambtenaren helpt bij het afkoppelen van hemel-

verheugd dat Limburg zich door de vele samenwer-

op de toekomst pleitte Van Alderwegen voor verdere

water van het riool en bij het opstellen van een ver-

kingsprojecten op dit punt ‘in de kop van het peloton

versterking van intergemeentelijke samenwerking en

breed gemeentelijk rioleringsplan.

heeft genesteld’.

die tussen gemeenten, waterschap en WBL.
Aanpak overstorten

Beter én goedkoper

Overeenkomsten

Natuurlijk ging het in Roermond ook over geld. Gerard

Die koppositie dankt Limburg vooral aan de in 18

Inmiddels begint de samenwerking binnen de afvalwater-

IJff zei dat als gemeentelijke investeringen leiden tot

regio’s afgeronde ‘optimalisatiestudie afvalwaterketen’

keten ook op operationeel gebied goed op gang geko-

besparingen bij de waterschappen, bepaalde gelden

(OAS). Daarin kijkt het waterschap samen met gemeen-

men. Zo heeft WBL met een groeiend aantal gemeenten

moeten terugvloeien in de gemeentekas. Ook bleek uit

ten en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) naar

overeenkomsten gesloten over het beheer en onderhoud

een peiling onder de aanwezigen dat maar liefst 68%

mogelijkheden voor betere, en tóch goedkopere maat-

van gemeentelijke gemalen en randvoorzieningen.

vindt dat het in de samenwerking niet alleen gaat om

regelen voor het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering.

Volgens de Roermondse wethouder Gerard IJff verloopt

geld. Resultaten op het gebied van milieu en ecologie

De aanpak van riooloverstorten op het oppervlaktewa-

in zijn gemeente de samenwerking met WBL uitstekend.

tellen dus wel degelijk mee. “Een hoopgevende uitslag”,

ter (o.a. kaderrichtlijn water) is een belangrijk onder-

“Ook de onderlinge contacten tussen de ambtenaren

vond Jan Schrijen.

De overheid kan
slimmer werken
Het kabinet heeft grootse plannen. Er moet worden
bezuinigd. Maar we hebben juist in de toekomst
goede algemene voorzieningen, zoals veilige infrastructuur, een schoon milieu en menselijke zorg nodig. Daarom ben ik tegen bezuinigen in het niveau
van de taakuitvoering van de overheden. Ik denk
wel dat de overheden kunnen bezuinigen door
slimmer te werken. Dat leidt niet alleen tot forse
besparingen, maar ook tot tevreden burgers.
Maar dat vraagt nogal wat. Dat betekent naast
het slechten van politieke heilige huisjes, ook het
slechten van het overheidshuis. Wat hebben we

Nieuw Waterbeheerplan bijna definitief

daar sinds Thorbecke een rommeltje van gemaakt.
Als je kijkt welke overheden zich bemoeien met een
beleidsterrein, dan zie je dat Europa, Den Haag,

Het kan met recht de ‘bijbel’ van het waterschap

grond- en oppervlaktewater op.

provincie en de gemeenten samen over alles gaan.

worden genoemd: het Waterbeheerplan ‘Orde in

De antwoorden van het waterschap op de vragen

Dat leidt tot ingewikkeldheid, verwarring, compe-

Water, Water in Orde 2010-2015’. Na veel studie,

van insprekers zijn te lezen in de Inspraaknota. Daar-

tentiestrijd, bestuurlijke drukte en geldverspilling.

inspraak en een aantal aanpassingen is de opvolger

in is ook te zien op welke punten het waterbeheer-

van het oude plan op 21 oktober aan het algemeen

plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-plan.

bestuur voorgelegd.

Het nieuwe Waterbeheerplan en de Inspraaknota

Laten we overgaan tot het principe: er is voor ieder
beleidsterrein één overheid. De controle van deze

zijn te downloaden op ww.wpm.nl/waterbeheerplan.

overheid gebeurt door een door de bevolking geko-

In het waterbeheerplan staat wat Waterschap Peel

Overigens worden de Nieuw Limburgs Peil-streef-

zen bestuur. Als we zo in Nederland de overheidsta-

en Maasvallei de komende zes jaar wil bereiken

peilen voor grond- en oppervlaktewater pas volgend

ken zouden herverdelen, dan is er veel te verdienen.

en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het

jaar definitief vastgelegd.

Dat geldt ook voor het beleidsterrein waterbeheer.

ontwerp-plan heeft in januari en februari van dit

Naast het waterschap hebben gemeenten, provin-

jaar ter inzage gelegen. Het waterschap ontving 25

“Ons Waterbeheerplan is ambitieuzer dan de KRW-

cies en rijk allemaal taken op het gebied van water.

verschillende zienswijzen, bestaande uit ongeveer

plannen”, zegt waterschapsvoorzitter Henk van

Dat maakt het niet altijd gemakkelijk en goedkoop

150 deelreacties. Zowel belanghebbenden vanuit

Alderwegen. Zo gaat het waterschap onverminderd

en vooral niet altijd beter. Ik ben voor per taak één

landbouw, natuur, recreatie, industrie, drinkwater-

door met het verhogen van de grondwaterstand

overheid, ook voor water.

bereiding als andere overheden hebben hun mening

in verdroogde natuurgebieden. Ook verbetert het

gegeven. Ook een aantal burgers heeft gebruik

waterschap de werking van de rioolwaterzuiverings-

Maar of ik optimistisch over de komende discussie

gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. De

installaties verder. “Maar wij verwachten ook wat

ben. Nee. De ervaring leert namelijk dat het rijk niet

gezamenlijke reacties geven een breed beeld van de

van andere partijen. Gemeenten bijvoorbeeld zou-

durft door te pakken als je dit soort maatregelen

waterwensen in het beheergebied.

den hun overstorten verdergaand moeten saneren

wilt doorvoeren. Een voorbeeld. Iedereen weet dat

en waar mogelijk regenwater ontkoppelen van het

er veel geld te verdienen is bij het samenvoegen van

Veel insprekers hadden kritische vragen en opmer-

riool.” Van Alderwegen proeft een zekere angst bij

riolering- en zuiveringbeheer op een verantwoord

kingen over de invulling die het waterschap geeft

bestuurders om voluit te gaan voor de Kaderrichtlijn:

schaalniveau. Maar de belangen van de bestaande

aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het

‘Ze verliezen ambitie uit vrees afgerekend te worden

instituten, winnen het van de ratio.‘Bottum up’ is

Nieuw Limburgs Peil. Doel van de Kaderrichtlijn

op de extra kosten.’

de trend en niet top down. Zolang die trend nog

is om het grond- en oppervlaktewater schoner te

heerst in de Nederlandse politiek, komt er geen

krijgen en meer leven in de beken terug te brengen.

Als het algemeen bestuur het nieuwe waterbeheer-

slimme overheid volgens het principe één taak bij

In het project Nieuw Limburgs Peil stelt het water-

plan heeft vastgesteld, legt ze het ter goedkeuring

één overheid. Dus maak uw borst maar nat, het

schap samen met betrokkenen streefpeilen voor

voor aan de Provincie.

worden wederom bezuinigingen op het niveau van
de overheidvoorzieningen en verhogingen van de
belastingen en…het circus tussen de overheden
draait door. Tenzij…

Swalm weer in natuurlijke vorm
Waterschap Peel en Maasvallei heeft de herinrichtingswerkzaamheden van de Swalm ter hoogte van zwembad De Bosberg afgerond, waardoor het natuurlijke
karakter van dit riviertje is hersteld.
Op donderdag 15 oktober vierden het waterschap en de
gemeente Roermond de afronding van de werkzaamheden samen met alle betrokken partijen. Wethouder
Gerard IJff en dagelijks bestuurslid van het waterschap
Sjraar Roelofs onthulden langs De Lanck een informatiebord over de werkzaamheden.
500 meter extra
De Swalm is een meanderende beek met een hoge

Deze beantwoordde niet meer aan de huidig gestelde

landschappelijke en ecologische waarde. De Swalm ont-

eisen. Ook pasten de stuw en de vistrap niet in het

springt in Duitsland en stroomt in Swalmen de Maas in.

natuurlijk karakter van de Swalm. Daarom heeft het

In de dertiger jaren is een stuw aangelegd in de Swalm

waterschap deze verwijderd. Om het natuurlijk karakter

Henk van Alderwegen

om een gedeelte van het Swalmwater naar zwembad

van de Swalm te herstellen en daarmee onder andere

Bestuursvoorzitter Waterschap Peel en Maasvallei

De Bosberg te leiden. In de negentiger jaren heeft het

de vismigratie te verbeteren, hebben ze plaats gemaakt

waterschap een vistrap aangelegd om de stuw heen.

voor ruim 500 meter extra meanderende Swalm.

Nieuw Limburgs Peil
Samenwerking in de streek afgerond
Het inhoudelijke gebiedsproces van het project

Het computermodel IBRAHYM heeft hieraan bijge-

Nieuw Limburgs Peil is klaar. Hiermee is ook een eind

dragen. Hoewel de materie vrij theoretisch was,

gekomen aan de taak van de tien begeleidings-

vonden de groepen dat het waterschap de stof

groepen die vanaf het begin van het proces, in april

begrijpelijk toegelicht had. Er zijn knelpunten in-

2007, hun kennis en ervaring met het waterschap

zichtelijk gemaakt en ter discussie gesteld. Ook de

hierin deelden. Ter afsluiting organiseerde het

excursies in het veld vond iedereen nuttig. Dit heeft

waterschap eind augustus een bijeenkomst voor hen.

op een aantal locaties gezorgd voor praktische op-

Samen blikten de deelnemers terug op het proces.

lossingsrichtingen. Hoewel binnen de beekdalen te

Kort nieuws
Nieuwe folders

verwachten knelpunten slechts globaal zijn bespro-

In de zomermaanden heeft Waterschap Peel en

Van alle belangengroepen (landbouw, natuur, ge-

ken, is het gros van de aanwezigen tevreden met het

Maasvallei een aantal nieuwe folders uitgebracht:

meenten) waren diverse personen aanwezig. Na een

uiteindelijke resultaat.

• Brochure: Veilige Dijken
Deze brochure geeft algemene informatie over

korte introductie van de projectleider Nieuw
Limburgs Peil van het waterschap, Frans Verdonschot,

Vervolg

één van de hoofdtaken van het waterschap, na-

beantwoordden de aanwezigen drie vragen:

De begeleidingsgroepen verzoeken het waterschap

melijk ‘veilige dijken’. Hierin staat onder meer

1. Wat was vóóraf je verwachting?

erop toe te zien dat de voorgestelde maatregelen op

informatie over de soorten waterkeringen, het

2. Is die verwachting uitgekomen?

een juiste manier worden uitgevoerd, zodat niemand

beheer en onderhoud van de dijken, de dijkpa-

3. Wat vond je achteraf van het proces?

te kampen heeft met onverwachte schades. Jan
Classens, portefeuillehouder Waterbeheer landelijk

len en de hoogwatercheck.
• Flyer: Veilige Dijken

Veel aanwezigen bleken aan het begin een behoor-

gebied, sloot de bijeenkomst af met een vooruitblik

In deze flyer staan met name de regelgeving

lijk defensieve houding te hebben. Zij hebben in

op het bestuurlijke proces. De komende maanden

met betrekking tot de diverse waterkeringen.

diverse overlegmomenten hun gebiedskennis met

gaat het bestuur in meer detail naar het resultaat

het waterschap gedeeld en inhoudelijk en proces-

kijken en hier met diverse betrokken instanties over

In deze flyer staat informatie over de diverse

matig advies geleverd over het opstellen van het

discussiëren. Alle aanwezigen concluderen dat de

excursies die het waterschap aanbiedt en over

Nieuw Limburgs Peil. Naarmate het proces vorderde,

strategie ‘Samenwerken, omdat het loont’ op dit

de werking van de rioolwaterzuivering.

groeide het inzicht in elkaars standpunten en daar-

hele traject van toepassing was. Het waterschap ver-

mee het begrip voor de andere belangengroepen.

trouwt erop dat het vervolg ook zo blijft gaan.

• Flyer: Rioolwaterzuivering

• Flyer: Avontuurlijke Waterwandelingen
Waterschap Peel en Maasvallei biedt geïnteresseerden gratis groepexcursies aan. Er zijn vijf
waterwandelingen van Geijsteren tot Weert. In
deze flyer vindt u hierover informatie.
Deze brochures en flyers staan ook als pdf op

Samen pleiten voor kleine
afvalstroom Limburgse boeren

www.wpm.nl.
Folder LLTB; voorkom abortus bij runderen
De LLTB is in augustus gestart met een campagne
om hondenbezitters te attenderen op het overbrengen van de Neospora-infecties bij runderen.
De parasiet Neospora is een belangrijke veroor-

dingsmiddelen is in 1988 een convenant afgesloten. De

zaker van abortus onder runderen. In de ont-

kern van het convenant is dat deze kleine afvalstroom

lasting van honden is deze parasiet aanwezig.

expliciet wordt ingeleverd bij gemeentelijke klein che-

Hondenbezitters wordt opgeroepen honden in

misch afvaldepots (KCA-depot). Er is blijkbaar ondui-

het buitengebied aan te lijnen en uitwerpselen

delijkheid over de inlever- en innamenmogelijkheid bij

op te ruimen. Langs beken van het waterschap

gemeentelijke Klein Chemisch Afvaldepots (KCA’s) die

lopen vaak wandelpaden. Deze grenzen weer aan

soms weigeren de restanten te accepteren.

weilanden. Als waterschap willen wij u op het
gevaar van deze infecties bij runderen attenderen

Verwijderingsbijdrage

en ondersteunen wij de LLTB in zijn campagne.

De landbouwers maken nu extra kosten, omdat ze bij

Meer informatie hierover bij de LLTB-infolijn

aankoop van de bestrijdingsmiddelen een verwijde-

0900-46365582 of www.lltb.nl.

ringsbijdrage moeten betalen én de restante van deze
middelen nu op een andere manier moeten opruimen,
bijvoorbeeld via het bedrijfsafval. De verwijderingsbijdrage komt in de ‘STORL-pot’ terecht. Alléén gemeen-

merk verwijst naar de stichting die de declaratiepot

ten en gemeenschappelijke reinigingsdiensten kunnen

beheert waar de gemeenten uit mogen declareren. Dit

inzamelkosten en verwerkingskosten declareren uit

voorkomt dat er een precedent ontstaat waarna ook

De Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en

deze pot. Veel gemeenten zijn van mening dat zij geen

andere stromen bedrijfsafval bij gemeenten worden

Roer en Overmaas, de Waterleiding Maatschappij

inspanning mogen/willen verrichten voor een pro-

aangeboden en gemeenten worden opgezadeld met

Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond en de

bleem van bedrijven met hun bedrijfsafval. Daar komt

oneigenlijke kosten.

Provincie Limburg willen de inzameling van restanten

bij dat sommige gemeenten volgens de vergunning

gewasbestrijdingsmiddelen via de gemeentelijke Klein

van het KCA-depot geen bedrijfsafval mogen accepte-

De Limburgse waterpartners en de LLTB hebben de

Chemisch Afval depots verbeteren. Daarvoor hebben

ren.

gemeentebesturen en reinigingsdiensten nu verzocht
om STORL verpakkingen voortaan wel te accepteren

zij de afgelopen maanden bij de gemeenten aandacht
gevraagd voor het verpakkingsconvenant van STORL.

Beeldkenmerk

op hun Klein Chemisch Afval depot. Gemeenten kun-

Deze afkorting staat voor Stichting Opruiming Restan-

Het verschil tussen het bedrijfsafval in het algemeen

nen ingenomen verpakkingen declareren en krijgen

ten Landbouwbestrijdingsmiddelen.

en afval dat onder STORL valt is dat STORL een duide-

hiervoor uit de STORL pot een verwerkingsvergoeding

Voor het opruimen van restanten van landbouwbestrij-

lijk herkenbaar beeldkenmerk draagt. Het beeldken-

van 1,93 euro per kilo.

Feiten en cijfers op een rij

Aan de basis ligt onderzoek op het gebied van hydrologie, de waterkwaliteit en de ecologie. Het rapport is
geschreven voor waterschapsmedewerkers, bestuurders, waterspecialisten bij andere overheden, belangenorganisaties waarvoor water telt, maar ook voor andere
geïnteresseerden.
Het rapport behandelt onder meer de gemeten watervervuiling, waterhoeveelheden, de kwaliteit van
flora en fauna, knelpunten voor vismigratie en het
effect van het project Nieuw Limburgs Peil op de grondwaterkwaliteit. Dit alles wordt geïllustreerd met foto’s,
kaartjes en tabellen. De meeste gegevens zijn beschikbaar per deelgebied of beek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
in Siebengewald zowel in 2007 als in 2008 de meeste
neerslag viel.
Meten is weten, maar minstens zo belangrijk is dat het
waterschap in dit rapport ook laat zien wat het met de
verzamelde kennis doet. Ze doet daarom ook verslag
van projecten die zonder een gedegen monitoring als
basis niet mogelijk zouden zijn. Het gaat bijvoorbeeld
om de Heukelomsebeek, fase 2 van de Tungelroysebeek, de Mariapeel en de Deurnesepeel en de
Eckeltsebeek.
Verder bericht het waterschap over berekeningen ter
voorbereiding op extreem hoogwater. Dit is nodig

Beekherstel in de Eckeltse beek heeft effect, vernatting van de Peelrestanten leidt tot een vertienvoudiging van

om een goed rampenbestrijdingsplan te maken, met

de hoogveenvorming en bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds een probleem in het gebied van Waterschap Peel en

bijvoorbeeld betrouwbare informatie over welke

Maasvallei. Dat en nog veel meer valt te lezen in ‘Blik op het watersysteem 2008’.

vluchtwegen en evacuatieplekken droog blijven.
Het rapport ‘Blik op het watersysteem 2008’ is te lezen

Dit aantrekkelijk vormgegeven jaarrapport laat zien

Waterschap Peel en Maasvallei er bij staat en wat

op www.wpm.nl. Geïnteresseerden kunnen het ook

hoe het watersysteem in het beheergebied van

onderzoeksprojecten uit 2008 hebben opgeleverd.

toegestuurd krijgen.
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Colofon
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Op donderdag 15 oktober is het stukje Dorpstraat en

Financiën

de Markt nabij de Roggelse Beek officieel in gebruik

Nadat in het voorjaar 2007 de kabels en leidingen

genomen door Sjraar Roelofs, portefeuillehouder Her-

verlegd en aangepast zijn, blijken aanvullende werk-

stel watersysteem van Waterschap Peel en Maasval-

zaamheden noodzakelijk om de geplande werkzaam-

lei en wethouder P.H.G. Verlinden van de gemeente

heden uit te kunnen voeren. De planning om in au-

Leudal.

gustus 2007 te starten met de werkzaamheden blijkt

In 2005 heeft de voormalige gemeente Roggel en

niet haalbaar. Er volgt een periode van overleg tussen

Neer, naar aanleiding van gesprekken met aanwonen-

betrokken partijen. Naast technische aspecten wordt

den en Waterschap Peel en Maasvallei, het initiatief

ook gesproken over financiële aspecten. In september

genomen de problemen in de Roggelse Beek aan te

2008 besluit Waterschap Peel en Maasvallei een bij-

pakken. Gelijktijdig met het oplossen van het pro-

drage van € 195.000 te leveren. De gemeente draagt

bleem van de overhellende keerwanden, is de verdere

€ 325.000 bij. In juli 2009 zijn de werkzaam-

omgeving van de brug aangepast en verfraaid.

heden afgerond.
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