REACTIE

Duurzaamheid, alleen
dedefinitie vraagtal
omconsensus...
Inlietartikel 'Duurzamedrinkwatervoorziening vormtbasisvoorgwndstofoeschemung'vanSteef
vanBaaiene.a.inH 2 0 nr.4van23jebruarij.t. wordtdoorWMOenWaterbedrijfGelderlandaangegevenwatzijverstaanondereen'duurzamedrinkwatervoorziening'.Dehierbijgenoemdeaspecten
zijndek!antwensen/-tevredenheid,deaanvaardbare effectenvanenopdeomgevingeneenjïnanciee!
gezondeencjjïciè'ntebedrijfsvoering. Vanuiteenwaterbedrijf.geredeneerdisdezeperceptievanhet
begrip 'duurzaamheid'tebegrijpen.Bijeencontainerbegripals'duurzaamheid' ishetechterwel^oed
ombewusttezijnvandebrilwaardoorwordt^ekeken;vanuithetwaterschapalsoperationelewaterbeheerderkrijgtdeinvulling vanduurzaamheideenandereinhoud.
Debindendefactor voorhet waterschap
endewaterbedrijven ishet watersysteem.
Genoemdepartijen zijn hierbij inbelangrijkematevaninvloedophetfunctioneren van
dit watersysteem.
Inhetnationaleeninternationale waterbeheerheeft dewatersysteem- enstroomgebiedsbenaderingeensteeds nadrukkelijker
plaatsgekregen.Bijdewaterschappen is
dezeontwikkelinggelijkgeschakeld aaneen
ontwikkelingvan oppervlaktewaterbeheerderrichtingwatersysteembeheerder. Hiermeewordt het bewustzijn onderstreept van
deinteracties tussenhetgrond- en oppervlaktewatersysteem enderelatietussen
waterenderuimtelijke otdening.Derelatie
tussengrond-enoppervlaktewater wordt
uitgewerkt volgenshetgedachtegoed van
Waternood envastgelegd(2002)inGewenste
Grond-enOppervlaktewaterRegimes
[GGORJ.Derelatietussenwateren ruimtelijkeordeningisneergelegd ingenoemde
landelijke beleidsnota's,maarookindeVijfdeNotaRuimtelijkeOrdening.Derode
draad blijft hetherstelvandeveerkracht van
het watersysteem enwaterals(mede-)ordenend principe.
Denoodzaak omonsalswaterschapvoor
detoekomst terichtenoprealiseringvaneen
'duurzaam enveerkrachtig watersysteem'
komtvoortuitdehandhaving vandevereisteveiligheid(kwantitatiefenkwalitatief) en
wensen tenaanzien vandeverbeteringvan
dekwaliteit vandeleefomgeving. Door herstelvanveerkracht enduurzaamheid van
watersystemen dienen bijvoorbeeld deeconomischeschadeenoverlastalsgevolgvan
veranderingen inhetklimaat beperkt te blijvenenwordtverdrogingvannatte natuur
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endroogvalvanbekenindezomer bestreden.InhetTwentselandschapmethaar hellendegebiedenzijn dekansen hiervoor met
name tevindendoor het grondgebruik
(weer)meerofbeteraftestemmenopde
natuurlijke hydrologischesituatie.
Doordezebrilgezien bevindendemeestewaterwinningen inTwentezichop'de
verkeerdeplaats',namelijk opdestuwwallen.Onttrekkingvanwateruit dezevoedingsgebieden vanwatersystemen onttrekt
ditwatertevensaanhetnut voorandere
functies!DeinhetartikeldoorWMOen
WMGals'duurzaam' aangehaalde winning
vanNijverdal wordtvanuit onsoogpunt als
'nietduurzaam' aangemerkt!Alssysteembeheerder kijken wedanookopeenschaalniveaudatzichuitstrekt bovenhet niveau van
hetintrekgebied vaneenwaterwinning.Verstotingen vandenatuurlijke waterbalans
door deonttrekking vangrondwater voorde
drinkwaterbereiding zijn mogelijkalsoorzaakaantemerkenvanhetnietgoed functioneren van kwetsbare natuurfuncties
eldersin hetbetreffende watersysteem.In
hetstreven naareenduurzaam functionerend watersysteem kandaaromhet verplaatsenvandrinkwaterwinningen naar meer
benedensttoomsgelegen lokaties wenselijk
zijn.Deinhetartikelalsdureen risicovolle
aangeduide waterbron 'oppervlaktewater' is
inonzeogenjuistzeerduurzaam vanwege
deverwaarloosbareeffecten ophet watersysteem.Indenlandewordtdaar,ondanksde
hogerekosten,steedsvakergebruik van
gemaakt,bijvoorbeeld inHeellangsdeMaas
(Zuid-Limburg).Hierwordteenwaterproductiebedrijfopgezetdatopbasisvan
bodempassage vanMaaswater tot 20miljoen
kubiekemeterzalkunnen produceren.Als
motivatie hiervoorgeeft WMLaan:"Want

omdeontlasting vandegrondwatervoorraadendaarmeedebestrijding vanverdrogingishetonsimmers begonnen"(passage
uit 'Limburgse waterfabriek tegenverdroging'uit DHV-Timesvan februarij.l.J.
Devraagdoetzichdusvoorofsprake
moetzijn vaneenduurzame waterwinning
volgensdeperceptievanWMOenWaterbedrijfGelderland,ofvaneen duurzaam
watersysteemwaarhetwaterschapzichop
richt.Dehoudingtenopzichtevandewaterwinningen,geredeneerd vanuit het duurzamewatersysteem, isdoorhet Waterschap
ReggeenDinkelneergelegd indevoorlopige
Visienotitie'Twentsewaterwinningen in
duurzaam perspectief (2000).Metdenadruk
op'voorlopig',aangezien weonsgeplaatst
zienvooreencomplexvraagstuk.Inwezenis
degesteldevraageenmaatschappelijk vraagstuk waarbij dekosten,samenhangend met
hetwelofnietduurzaam zijn,ofviahet
waterbedrijfofviahetwaterschap bijde
burger terecht komen.IndeVisienotitieis
daaromduidelijk aangegeven daternogeen
aantaltebeantwoorden vragenenkennislacunesliggen omdeaanwezige waterwinningengoedtekunnen beoordelen op hun
invloedophet functioneren vanhet watersysteem.Dezekennis wordtonder meer
gecompleteerd viaeenreedsinganggezette
uitgebreide hydrologische systeemanalyse
waarbijdeWMOisbetrokken.Daarnaastzal
viaambtelijk enbestuurlijk overlegmetde
betrokken partijen gewerktmoeten worden
aaneen integralevisie.
Hierbij willen wijtweezaken opmerken.
Allereerstdatdevrijheidsgraden inditprocesvoorhet waterbedrijfdoor technologischeinnovaties alsmembraanfiltratie groter
zijn (geworden)danvooreenwaterschap in
deTwentsesituatie.Daarnaast zalhetzo
zijndatwedoordialoogendiscussiewel
naareenintegralevisietoe'convergeren',
maardat hetzeerwaarschijnlijk isdater
altijd verschillen inopvattingen houding
zullenblijven bestaan tussen waterschapen
drinkwaterbedrijf niet indelaatste plaats
vanwegehetverschil indoelsrellingvanbeideorganisaties.Alsweopdatpunt aangelandzijn,dan isvolgensonseen belangrijke
rolweggelegd voordeprovinciale overheid,
alsalgemenedemocratie,omdebalansopte
makenenbeslissingen tenemendanwel
knopendoor tehakken, f
SjonMonincx en Bas Worm
Waterschap Regge en Dinkel
Dezereactiewordtonderschrevendoorhet
dagelijksbestuurvanhetwaterschap.

