Overijsselse staten op bezoek bij vier waterschappen

Overheden blijven met elkaar in
gesprek over water!

–––– Roelof Hoving

ier (Drents) Overijsselse waterschappen, Groot Salland, Regge
en Dinkel, Reest en Wieden en
Velt en Vecht, informeerden de
Overijsselse statencommissie
verkeer, milieu en water hoe zij het geïntegreerde waterbeleid in de provincie uitvoeren. Naast informatie over de grote waterissues en de klimaatsveranderingen was
het doel om elkaar als bestuurders beter
te leren kennen. Duidelijk werd dat beide
overheden elkaar niet alleen nodig hebben,
maar ook elkaar van dienst zijn. Advies, uitvoering en beslissing horen bij elkaar. Nog
geen uur daarvoor hadden gedeputeerde
Piet Jansen en de dijkgraven van genoemde waterschappen en die van Rijn en IJssel
het wateractieprogramma 2004 ondertekend. De eerste overeenkomst tussen een
provincie en waterschappen in Nederland
op het gebied van waterafspraken. Afspraken die het komende jaar in Overijssel
worden uitgevoerd.

V

–––– Het heeft wel iets van een ‘blind date’,
riep een van de statenleden aan het begin

van de bijeenkomst. Toch was dat het niet!
Hoewel het ook de bedoeling was om
elkaar beter te leren kennen en de onderlinge relatie te versterken, was de intentie
om de statenleden te informeren op welke
wijze de waterschappen het rijks, provinciale en het regionale waterbeleid handen
en voeten geven. Geen ‘blind date’, maar
een eerste poging om vijf partners voor
elkaar te interesseren.
–––– Marga Kool, dijkgraaf van Reest en
Wieden leidde de bijeenkomst in en gaf
een overzicht van de ontwikkeling die
de waterschappen de afgelopen jaren
hebben meegemaakt. ‘Waterschappen
zijn overheden die waterthema’s geïntegreerd aanpakken, oog hebben voor
zowel het agrarische belang als de
belangen van de natuur, lokaal, regionaal,
landelijk en Europees samenwerken
met andere over-heden. Moderne waterschappen richten zich niet meer alleen
op landelijk gebied, maar houden zich
ook intensief bezig met het stedelijk
waterbeheer.’
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–––– We kunnen van alles willen en doen,
maar Gerrit Hiemstra, ja die van het journaal, maakte duidelijk dat het klimaat door
de mens is veranderd en verandert.
Grafieken en diverse tabellen ondersteunden zijn betoog. Maar omdat statistieken
niet altijd de waarheid spreken, gaf hij na
vragen van een statenlid, ook nog een
onderbouwing aan de bewering dat het klimaat, met name de laatste eeuw door ons
erg beïnvloed is. ‘Waterincidenten in
Nederland en verder in Europa komen niet
uit de lucht vallen (of toch wel!)’, aldus
Hiemstra. ‘Op mondiaal gebied zijn de
effecten: zeespiegelstijging, meer en extremere neerslag, terugwijkende gletsjers,
dooi van de permafrost en verlenging van
het groeiseizoen’. Volgens Hiemstra moeten bestuurders zich (nog) meer verdiepen
in de materie, een strategie opstellen voor
de opvang van gevolgen, maatregelen aan
de bron nemen (minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer windenergie en
zonne-energie), goed voorbereiden op
incidenten en zoeken naar duurzame oplossingen. Bovenal moeten overheden laten

zien waar ze mee bezig zijn. Communicatie
is daar, aldus Hiemstra, het sleutelwoord.
–––– Hierna mochten de statenleden aan
het werk. Marga Kool nodigde ze uit om
bij een groot aantal stellingen aan te geven
of ze het daar wel of niet mee eens waren.
Gelukkig gaven de statenleden aan dat
de grote wateronderwerpen van deze tijd
prioriteit hebben en dat provincies en
waterschappen elkaar nodig hebben voor
het bereiken van de beleidsdoelstellingen.
Secretaris Henk Loijenga (Velt en Vecht)
stapelde vervolgens een grote hoeveelheid
rapporten op, om te illustreren dat staten
en waterschappen onderling nauw verbonden zijn. ‘Provinciale staten zijn het op
één na belangrijkste bestuursorgaan voor
de waterschappen. Het belangrijkste voor
ons is natuurlijk ons eigen algemeen
bestuur. Maar dan komt u! Want u bent
wetgever en integraal beleidsbepaler voor
de waterschappen. De waterschappen
komen uit uw samenspraak en statenbesluit
voort.’ Loijenga besloot zijn betoog met aan
te geven dat de nationale Nota Ruimte de

staten meer beleidsruimte geeft en zij daardoor het water de ruimte kunnen geven die
het nodig heeft.

van het water. Het voldoen aan de verplichtingen van de KRW gaat de burgers heel
veel geld kosten, aldus Kuypers.

–––– De praktijk van het dagelijkse werk
werd toegelicht door twee dijkgraven en
één watergraaf. Sybe Schaap (Groot
Salland) gaf aan wat Waterbeheer 21e
eeuw betekende voor het stroomgebied
Vecht/Zwarte Water en welke grote werken
(dijkversterking Kampen, de balgstuw bij
Ramspol) de laatste tijd gerealiseerd zijn.
‘Er komt steeds meer water door de IJssel
naar ons gebied en het is daarom nodig
dat water een medeordenend principe is
in de ruimtelijke ordening, als we veilig
willen blijven wonen en werken.’

–––– Afsluitend concludeerde commissievoorzitter Grieko van Dijk dat deze informatieve middag zeker een vervolg verdient.
Afgesproken werd dat periodiek de staten
bij de waterschappen op bezoek komen.
Een gebiedsexcursie leek de meesten een
goede aanvulling op het programma van
vandaag. Het contact tussen beide overheden achtte hij zinvol. Hij overhandigde,na
het voorlezen van een gedicht, de inleiders
een boek van de dichter Willem Wilmink en
de bekende schilder Ton Schulten met de
titel Het beloofde land.

–––– Wim Wolthuis (Velt en Vecht) vertelde
hoe in zijn waterschap vasthouden, bergen
en afvoeren in de praktijk vorm krijgt. ‘De
Vecht verliest meer en meer zijn gekanaliseerde vorm en er zijn twee polders ingericht (Noord en Zuid Meene) als noodretentiegebied. Loco-watergraaf Willem Kuypers
(Regge en Dinkel) behandelde de kwaliteit

–––– Of het symbolisch bedoeld was werd
niet gezegd, maar hopelijk is het DrentsOverijssels gebied over geruime tijd het
beloofde land op watergebied; een regio
waar het veilig wonen en werken is en waar
het water de ruimte heeft gekregen, dankzij
de goede samenwerking tussen provincie
en waterschappen.
––––
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