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IBOWATER: NIEUW MIJNENVELD OF FUNDAMENT VOOR
E F F I C I Ë N T WATERBEHEER?

Watersector reageert
opvoorstellen rond
financiering
Leervanhetverledenenstimuleercreatieveoplossingen.Enstopmetnutteloze besteldiscussiesen
schepsnelmetmodernewetgevingrandvoorwaarden vooreeneffectiefenslagvaardig waterbeleid.
DezestellingenvanachtereenvolgensdirecteurCarolinevandeWielvan Waterleidingbedrijf
Amsterdam endirecteurReinvanderKluitvandeUnievanWaterschappen kregendemeestebijval
ophetcongresoverhetinterdepartementale beleidsonderzoeknaareen beterejinancienngvanhet
waterbeheer inNederland,dat hetStudiecentrum voorBedrij/enOverheidverzorgdeopn meiin
Scheveningeu.
Devoorzitter vandeIBO-werkgroep
BekostigingWaterbeheer,Rien Meijerink,
mocht vandagvoorzitter enlidvan diezelfde
groepPetervanRooydespits afbijten.
Meijerink wasvoorstander vanhet instellen
vaneennationaal waterfonds datgevoed
wordt uitdealgemenemiddelen.Eendoor
deKroonin testellen Waterraad,waarin het
Rijk,dewaterschappen,provinciesen
gemeenten vertegenwoordigd zijn,zoude
geldenverdelenopbasisvan meerjarenafspraken,gekoppeld aandewateropgaven.De
waterschappen zouden inditgevalgaan
functioneren alsuitvoerendedienstenvan
deprovincies.

IBO-adviesenhetstandpunt daarovervan
hetkabinet.Dewerkgroepadviseert alleen
overdefinanciering, hetkabinetdaarentegengaat vrijwel uitsluitend inopde
bestuutlijke organisatie,met namederol
vandewaterschappen.Eenpunt,datdoor
meerderesprekers tijdens het congres
besprokenwerd.Hetenigeecht nieuwe dat
decitcatien besptekingenvandeIBO-werkgroepopleverde,wasvolgensMeijerink het
opstellenvaneenanalytisch kadervande
watersector,met aandeenekant spanning
tussenhetregionaleenlandelijke waterbeheer,enanderzijds tussen het profijt- en
solidariteitsbeginsel.

Volgensdeex-IBO-voorzittetkan alleen
opdezewijzeeenvormvannationalesolidariteitdoorgevoerd worden inhet waterbeheerenkanvoldoendegeldvoorhet(toekomstige) waterbeheer veiliggesteld worden.
Hetbevreemdt hemdatvrijwel iedereen in
dewatersector hetgoedlijkt tevinden dat
burgersperstroomgebied andere kosten
betalen.IsMeijerink ophetgebiedvan het
watersysteem dusvootstander vanhetsolidariteitsbeginsel,ophetgebied vande
waterketen moetwathem betreft het profijtbeginseldebasisvormenendatmoet dus
tetugtevindenzijn indehoogtevande
heffingen.

ReinvanderKluitvondhetookmaar
merkwaardigdathetkabinetjuist inhaar
standpunt overdetoekomstige financieringsstructuur hetvooralheeft overde
bestuurlijke organisatie.Volgenshemiser
internationaal eentendensrichting regionalewatetschappenmeteeneigenbestuur en
belastingsysteem enisgeentendens te
bespeuren naarmeeraandachtvoorhetsolidariteitsbeginsel.VanderKluit,diealswaarnemeropde'tribune' vandeIBO-vergaderingenmochtzitten,vindthetideevaneen
Waterraad nietgoedvanwegedeteverwachtenbureaucratie.Bovendienzouhetervoor
deburgernietduidelijker opworden,meendehij.

Meijerink wassowiesonogal verbaasd
overde"verpolitiekte"watetsector.Datde
opdracht voordeIBO-werkgroep alleen
betrekkinghad opde financiering van het
watetbeheet ennietopdeorganisatie ervan,
leidt toteenopmerkelijk verschil tussen het

DeUnie-voorzitter zietdemeeste
samenwerkingsmogelijkheden op afvalwatetgebied.VolgensVanderKluitisookal
duidelijk voortgangtezienindesamenwerkingtussengemeenten en waterschappen.

Deprovincies hollendaarentegen inenkele
gevallen achterdewaterschappen aan.
Dekosten vandewatetschappen zullen
dekomendejaren nietdalen.Debenodigde
maatregelen omhetwaterbeheer indetoekomstopordetehouden,vergendaarvoor te
hogeinvesteringen.BesparingenzijnvolgensVanderKluitalleenmogelijk inde
bedrijfsvoering. HijcomplimenteerdeoverigensstaatssecretarisSchultzvan Haegen,
omdat zijaleerstedevootkeurgeeft aan
meeraandacht engeld vooronderhoud van
bestaandedijken enkeringen bovende
bouwvannieuwe voorzieningen.
EvenalsdeUnieondersteunt deVEWIN
het kabinetsstandpunt inzakedenieuwe
financiering vanhetwaterbeheer.Samenwerkingindewaterketen blijft volgens
CarolinevandeWielwelmaatwetkenmoet
nooitdwingend opgelegdworden.Eengezamenlijke notavoordrinkwater, afvalwater
enrioleringvondzijniet het belangrijkste,
debeoogdesamenwerking tussengemeente,
waterschap enwaterleidingbedrijf isveel
belangrijker. Vooraldeafstemming tussen
rioleringenafvalwaterzuivering isdaarbij
vangroot belang.Eenbesparingvan 10tot
25procentopdit tetrein leekhaar haalbaar.
Zebenadrukte datindedrinkwaterwereld
destijds onderdruk ookeen samenwerking
tot standisgekomen dietotveelkostenbesparingen heeft geleid.Ookrefereerdeze
naardrieintiatieventot waterketenbedrijveninLimburg,Gelderland enAmsterdam.
Hugo vonMeijenfeldt (VROM)benadruktedat het kabinet nietspreektovereen
striktescheidingtussenhetwatersysteemen
dewaterketen,maarovereenontvlechting.
GovertVeldhuizen(VNG)hametde
opnieuw opeenverbredingvan hetrioolrecht.Deenotmeinvesteringen indevervangingvanderioleringinoude(re) wijken
maken hetvolgenshemnoodzakelijk datde
gemeenten daarvoorookdefinanciële ruimtekrijgen. Het huidige kabinetsstandpunt
biedtgeenperspectiefvoorgemeenten die
aandeslagwillen metdestedelijke watetopgave.
Uitstemmingen tijdens dedagbleekdat
demeesteaanwezigen(ruim n o mensen,
waaronder slechts twee vertegenwoordigers
vandeprovincie)eenstokachterdedeur
willen vanDenHaag.Overéén gezamenlijke
waternota watendemeningen zeetverdeeld,
deenehelft isvoor,deanderehelft tegen,ff
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