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Belangen blijven
waterwereld verdelen
Hoewelintegraalwaterbeheeraljaren eenbegripis,blijvendeverschillendepartijen vooralnaarhun
eigenbelangenkijken.Datbleektijdenshettweedaagsecongres'Waterbeheerinde21eeeuw',datop
3en4septemberinNijmegen plaatsvond.OphetdoorhetStudiecentrumvoorBedrijfenOverheid
georganiseerdecongreslietendeverschillendebelangenverenigingen blijken inderdaad belangenverengingentezijn.
ZosteldeW.SteekstravandeLTOdat
integraal beleid stilstand betekent.Hijwas
nietdeenigediedebelangen vanzijn verenigingduidelijk vooropstelde.Deeerste
congresdagmeralsthema'sgrondwater in
destadenafvalwater lietdatookzien.

Detweededaghadalsthema's hetnationaleenEuropese(water)beleid, ruimtelijke
inrichting enmultifuncrioneel ruimtegebruik.Hier kwamen detegenstellingen tussendeverschillende partijen opnieuw boven
tafel.

RobEijsink (VEWIN)herhaaldedat,als
hetopheffen vaneenwaterwinning grondwateroverlast opleverde,dat formeel niet het
probleem vanhet waterleidingbedrijf is.Dat
wilwelmeedenken bij hetzoeken naar
oplossingen,maar Eijsink weeselkevorm
vanverantwoordelijkheid verder af

Datbleekonder meeruit hetverhaalvan
JoostBuntsma, beleidsprocesmanager bij
hetopstellen vanhetNationaal BestuursakkoordWater.Duidelijk werddathetveel tijd
heeft gekostvoordepartijen bereid waren
hetakkoord teonderrekenen.Joostvander
Cruijssen gafenigtegenwicht door mereen
aantalgeslaagdevoorbeelden tekomen van
gezamenlijke waterprojecten binnen het
beheergebied vanwaterschap DeDommel.
Maarookhijmoest toegevendateengezamenlijke verantwoordelijkheid voordeuitvoeringvanprojecten vaakdiscussieoplevert.

Ookdeprojectgroep 'Grondwater inde
stedelijke leefomgeving' vandeCIWwilde
geenverantwoordelijke parrij aanwijzen.
VolgensAnouk teNijenhuis, voorzirrervan
deprojectgroep, ishetaanwijzen vanéén
verantwoordelijke partij een cosmetische
oplossing.Deprojectgroep vindtdatbijde
bouwvanwoningen alrekening moet
wordengehouden meteventueleoverlast.
Verderisiedereenveranrwoordelijkop
eigenterrein;dusdeburger heeft ook
plichten.Klachten vanburgerszouden naar
degemeente moetengaan,maarwiedan
verderdieproblemen oplostbleefonduidelijk.
Het themaafvalwater lietopnieuw zien
dat partijen graaghun eigen competenties
houden.Zovieluit verschillende opmerkingen tehoren datwaterschappen niet bereid
zijn bijvoorbeeld zuiveringen aangemeenrenovertedragenenomgekeerd dat
gemeenten hetrioleringsbeheer het liefsr
zelfwillenblijven doen,terwijl het combinerenvandietweetaken veelvoordeelkan
opleveren.Datbleekookuit het verhaalvan
RoelofKruijze,algemeen directeur van
DWR.
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W.StreekstravandeLTO steldeheelduidelijk het belangvandeboerenvoorop.Veel
waterplannen zijn volgenshemniet onderbouwdofuitvoerbaar.Zozettehijvraagtekensbijdeberekeningen voordebenodigde
hoeveelheid ruimte voorwater.Volgenshem
zijn agrariërs bestbereid meetewerkenaan
concrereplannen,waarookeen redelijke
(schade)vergoeding tegenoverstaar.Hij
ageerdetegen deintegraleaanpak:"Integraalisstilstand,het istijd voorher maken
vankeuzesenhetsrellenvan prioriteiten."
RoelPosthoorn van Natuurmonumenten kwammetenkelevoorbeelden van
geslaagdewaterprojecten ingebieden die
eigendomzijn vandevereniging.Welmaaktehijdeopmerking dathet Nationaal
Bestuursakkoord Wateraandiepgangzou
hebbengewonnen alsmaatschappelijke
organisaties,zoals Natuurmonumenten,

betrokken zouden zijn geweest bij het
akkoord.
"Inregraliteit iseen overheidsoplossing
vooreenprobleemdatwezelfhebben
geschapen."DatwasdeinsteekvanJ. Kleine,
landelijk projectleider Waterbeheer 2te
eeuw.Hij steldedat inderuimtelijke ordeningeenafweging eenspelvanbelangen en
machten is,waardoordeechte prioriteiten
inhetgedingkomen.Ruimtelijke ordening
moerzichrichten ophaar raak:meerdoen
merdezelfde ruimte.
Dewaterroetsmoetgaranderen dat
watergenoegaandacht krijgt in nieuwbouwprojecren. InWoerdenisdatgelukt,zo
bleekuit hetverhaalvanMarian Boltink.
Maar het luktvooralbijgemeenten dietoch
alaandacht aanwaterbeheerschenken.De
wettelijke verankeringvandewatertoetsis
nogniethelemaal helder.Hoeweloveralis
gezegddatdewatertoets innovember zijn
wettelijke verankering krijgt,zou hetvooralsnoggaanomeenwaterparagraaf,wat niet
hetzelfde is.
PeterHesen enLilianBernhardigingen
inopdebedreigingen die drinkwarerbedrijvenondervinden bij hun waterwinningvan
externeruimtelijke ontwikkelingen.Samenwerkingmetdebetrokken parrijen kanechrerookmogelijkheden opleveren, bijvoorbeeldviamulrifuncrioneel ruimtegebruik
(bovenénonderdegrond)en gezamenlijk
omgevingsmanagement.
AntonStorteldervanAlterralegdehet
idee'Boerenvoornaruur' uit. Hierbij
gebruiken boeren (eendeel)vanhun land
voornatuurontwikkeling. Daarvoor krijgen
zijn eenvergoedingomhetaantrekkelijk te
maken.Eentweetalproefprojecten isal
begonnen:dePoldervanBiesland inde
buurt vanDelft endeTwickelin Overijssel.
Alsdezeprojecten succesopleveren,zullen
boerenopgrotereschaalkunnen meedoen.
AlslaatstesprekergafChrisZevenbergenvanDuraVermeer ineen bevlogen
betoognogmaals het belangvanmeervoudigruimtegebruik aan.Hetmeest verstandigisomtebouwen ophooggelegen grond
enniet inbeekdalenenuiterwaarden.Als
datonmogelijk is,moetbij debouwrekeningwordengehouden met wateroverlast,
aldusZevenbergen.Hij isvoorstandervan
eenverzekeringvoorschadedoor wareroverlast,maar hij hooprookdatdetolerantievan
debevolkingvoorwareroverlast weerterugkomt, «f

