Gevolgen regeerakkoord
voor de watersector
Het regeerakkoord dat de VVD en PvdA op maandag 29 oktober presenteerden
bevatte onder andere verregaande maatregelen voor het binnenlands bestuur,
inclusief de waterschappen. Beide partijen willen op de lange termijn (in 2025)
alle provincies onderbrengen in vijf landsdelen, met gemeenten van tenminste
100.000 inwoners. De waterschappen worden samengevoegd met die
landsdelen.

D

e waterschapsverkiezingen gaan
plaatsvinden op de dag van de
verkiezingen voor Provinciale
Staten. VVD en PvdA bevorderen opschaling
tot 10 à 12 waterschappen. Waterschappen
verdwijnen uit de Grondwet.
De besluitvorming over ruimtelijke projecten
moet eenvoudiger en sneller, daarom wil het
kabinet de ruimtelijke wet- en regelgeving
verder stroomlijnen. Volgend jaar komt het
kabinet met een wetsvoorstel Omgevingswet
ter vervanging van onder meer de Wet op de
ruimtelijke ordening en de Waterwet. Binnen
het natuurbeleid streeft het kabinet naar
‘synergie met andere maatschappelijke
belangen, zoals waterveiligheid, gezondheid,
energie en klimaat’.
Zorg voor het waterbeheer en een goede
waterkwaliteit zullen een essentiële
overheidstaak blijven. Nederland heeft
volgens de nieuwe regering unieke kennis en
kunde op het gebied van waterbeheer en
waterkwaliteit en verdient daar veel geld
mee. Deze kennis wil het kabinet ook
gebruiken voor verduurzaming van de
waterketen, waardoor de leefomgeving
verbetert.
Het Rijk beperkt zich tot de normstelling en
het toezicht op de primaire waterkeringen,
de provincie tot de secundaire keringen en
zijn rol als gebiedsregisseur. Water- en
natuuropgaven raken steeds meer met elkaar
vervlochten. Rijkswaterstaat, de Dienst
Landelijk Gebied en de waterschappen
krijgen de opdracht om met voorstellen te
komen die de efficiëntie bij beheer en
onderhoud verhogen.
Het in stand houden van de bestaande
infrastructuur voor waterveiligheid krijgt bij
het waterbeleid prioriteit. In een programma
waterveiligheid zullen de verschillende
opgaven optimaal en innovatief worden
gecombineerd. Uitgaven voor waterveiligheid en de zoetwatervoorziening worden
gefinancierd uit het Deltafonds. Dit fonds
wordt met ingang van 2014 afgesplitst van
het Infrastructuurfonds.
De uitvoering van de programma’s Ruimte
voor de Rivier en Maaswerken wordt
voortgezet. Het kabinet zet zich in voor de
export van producten, kennis en kunde van
de watersector. De resterende investeringsruimte in het Infrastructuurfonds en het
Deltafonds tot 2028 kan in de komende
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De Hedwigepolder die nu dan toch onder water gezet wordt, met op de achtergrond de kerncentrale van Doel in
België (foto: Ries van Wendel de Joode).

kabinetsperiode voor 80 procent worden
bestemd voor nieuwe projecten.

Reactie Unie van Waterschappen

De waterschappen waarderen de aandacht
voor duurzaam waterbeheer in het regeerakkoord. Wel hebben ze vragen bij de
bestuurlijke organisatie die het nieuwe
kabinet voor ogen heeft. Volgens Peter Glas,
voorzitter van de Unie van Waterschappen, is
er wel een aantal voorwaarden waaronder de
waterschappen hun deel van het waterbeheer goed kunnen blijven uitvoeren. “We
hebben ruimte nodig voor noodzakelijke
investeringen en het behoud van een
democratische legitimatie van de keuzes die
we maken.”
Het regeerakkoord toont volgens Glas op
allerlei terreinen veel daadkracht. Waterschappen hebben als geen ander ervaring
met schaalvergroting, maar de bestuurlijke

discussie moet de slagkracht bij de
uitvoering niet in de weg staan, aldus de
Unie-voorzitter. De noodzaak van het
verdwijnen van de waterschappen uit de
Grondwet, ontgaat Glas. “Waterbeheer
rechtvaardigt een apart bestuur met eigen
middelen, om daarmee de veiligheid in de
delta, nu en in de toekomst, te kunnen
garanderen.”
“De zorg voor veilige dijken en voldoende
zoet water is essentieel voor de Nederlandse
burgers en de economie. Wij rekenen er op
dat we goede afspraken kunnen maken met
het kabinet over de toekomstige deltabeslissingen.”
Waterschappen willen, aldus Glas, de
gemaakte afspraken uit het Bestuursakkoord
Water onverkort uitvoeren om het
waterbeheer zo doelmatig mogelijk te
organiseren, ook ten behoeve van de
nationale en internationale verplichtingen.

