Waterschap De Dommel

Toverwoord blauwe
dienst in praktijk
–––– Willem Lucassen

et verlenen van ‘blauwe diensten’ is niet de enige en ultieme
oplossing voor de waterproblematiek, maar het kan wel een
uitstekend hulpmiddel zijn om
de wateropgaven waar wij als waterschap
nu en in de toekomst voor staan, te verwezenlijken. Dat zeggen Tjitske Leemans,
senior adviseur watersystemen en Joost
van der Cruijsen, beleidscoördinator watersystemen, van het Brabantse Waterschap
De Dommel.

een pilot gestart om de mogelijkheden van
het inzetten van blauwe diensten voor
waterberging in het beekdal van de BovenDommel te onderzoeken. Leemans en Van
der Cruijsen: ‘Zo’n pilot gaat natuurlijk veel
verder dan ‘het er over hebben’. Het wordt
tastbaarder. In de praktijk kom je er pas
achter hoe je kunt komen tot een mate van
overeenstemming die betaalbaar is voor het
waterschap en aanvaardbaar voor de betrokken grondeigenaar. In de pilot wordt dit
besproken met de agrariërs in het gebied.’

–––– Blauwe en groene diensten, aldus
Leemans en Van der Cruijsen, zijn diensten
uitgevoerd door particulieren, die uitstijgen
boven de wettelijke verplichtingen. Blauwe
diensten zijn gericht op waterbeheer en
groene diensten op natuur en landschapsbeheer. Voor de duidelijkheid: Er is sprake
van een blauwe dienst als grondgebruikers
een dienst verzorgen die de normale
bedrijfsvoering en de wettelijk gestelde
kaders overstijgt en een maatschappelijk
belang dient. De grondgebruikers worden
hiervoor vergoed.

–––– Van der Cruijsen, tevens voorzitter van
de coördinatiegroep Blauwe Diensten in
Brabant met als taak kennisuitwisseling
tussen de waterschappen op het vlak van
blauwe diensten: ‘Met de pilot wordt het
toverwoord blauwe dienst daadwerkelijk in
de praktijk gebracht en hopen we er achter
te komen of het echt werkt.’ Leemans:
‘Vervolgens gaan we onderzoeken of er een
verbreding mogelijk is naar andere wateropgaven zoals bijvoorbeeldwaterkwaliteit
en verdrogingsbestrijding. Maar voordat
blauwe diensten kunnen worden ingezet
moet duidelijk zijn welke diensten in het
beheersgebied kunnen worden geleverd,
wat voor invloed het heeft op het huidige
landgebruik, op welke wijze de grondgebruikers kunnen worden vergoed voor hun
inspanningen en hoe dit alles juridisch stevig kan worden onderbouwd.’

H

–––– Waterschap De Dommel onderzoekt al
geruime tijd wat de mogelijkheden zijn om
blauwe diensten in te zetten bij de realisatie
van wateropgaven in het beheersgebied.
Denk daarbij aan waterberging, waterconservering en peilverhoging. Dat heeft in eerste instantie geresulteerd in het rapport:
‘Verkenning blauwe diensten, Op zoek naar
het perspectief van blauwe diensten in het
beheersgebied van Waterschap De
Dommel’. Aansluitend is het waterschap

–––– Voor het project waterberging in het
beekdal van de Boven-Dommel hebben de
deelnemende partijen de zaken op een rijtje. In september zal er weer overleg tussen
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De Boven-Dommel onder Eindhoven,
maart 2002 tijdens een hoogwaterperiode.
'Sky Pictures Fotografie'

de partners plaats vinden. Daarna zal ook
duidelijk worden of deze vorm van blauwe
dienstverlening betaalbaar is en in de rest
van het beheersgebied kan worden toegepast.
––––

–––– Leemans en Van Der Cruijsen met links de Dommel en op de achtergrond het waterschapshuis
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