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O N T W I K K E L I N G E N I N WATERSECTOR NOODZAKEN T O T
HERBEZINNING

Veelideeën,maarweinig
consensuswaterschappen
Datdewaterschappen indekomendeeeuw blijven bestaanisduidelijk.Ookdedeelnemersaan het
debat'Dewaterschappen inde21e eeuw,ontwikkelingenengevolgen vaneenoverheidslaagin
beweging', dat14jtmij.1. inRotterdam werdgehouden,warendaareensgezind over.Maar hoede
waterschappen huntaak uitvoeren, hoedeverkiezingenendefinancieringgeregeld moetworden, en
zelfswelketakenhetwaterschap moetgaan uitvoerenisveelminderduidelijk.Tijdensdelezingen
werdzelfshetideegeopperd omprovinciesenwaterschappen telatensamengaan, maardatviel niet
ingoedeaardebij deaanwezigen.
DeNederlandse waterschappen bestaan
alzo'n achteeuwen,maar vooraldevorige
eeuwisveelveranderd.Vandeongeveer2700
waterschappen in1900zijn ernunog57
over,enindetoekomstzullen nogmeer
fusies plaatsvinden.Ookveranderenderegelgevingishierdebet aan.Volgens directeur
vandeUnieVanderKluitishetvanbelang
voordewaterschappen omniet tewachten
methetimplementeren vanmaatregelentot
eenbepaald besluit daadwerkelijk goedgekeurd is.Doordeinteractieve besluitvormingishetmogelijk alshetware'vooruitte
werken',omdat hetafronden vanbesluitvormingjaren kanduren.OokdenktVander
Kluitdatoverlegtussen waterschappenen
ruimtelijke ordenaars belangrijk is:waterschappen moeten niet alleen ruimteclaimen,maarookrekening houden metdie
ruimte.Daarom spreekt hijooklieverover
'wateralsmeesturendprincipe'danover
'water alsordenendprincipe'.Inde toekomst
ziethijmeerschaalvergroting.VanderKluit
verwachtdatdezorgplicht vanwaterschappen (sterker)wettelijk verankerd wordt,
zodat meerduidelijkheid (enruimte)
ontstaat voormarktwerking.Ookvindthij
datgekekenmoet worden naardevormen
opzetvande waterschapsverkiezingen.
Overdieverkiezingen haddevolgende
spreker,dr.M.BoogersvandeKatholieke
UniversiteitBrabant,hetnodigetezeggen. In
opdrachtvandewaterschappen inhet
HollandsNoorderkwartier heeft hijsamen
metprofessorTopsonderzoekgedaannaarde
vormingvanall-inwaterschappen,enhocdie
herbestkunnen voldoenaandeeisendieaan
modernewaterschapsorganisaties worden
gesteld.VolgensBoogersisdehuidige trits
(belang,betaling,zeggenschap)ergmodern,

engebaseerd ophetnutsprincipe.Detrits
moetvolgenshemdanooknietwordenafgeschaft. Inzijn lezinggingBoogersverderin
opdevraaghoehetbestuur vandewaterschappen eenmodcrnc(rc)invullingkan krijgen.Naaraanleidingvandelaatstewaterschapsverkiczingeniseenaantaldiscussies
opgelaaid,onderandereoverdebestuurssamenstellingendeverkiezmgssystematiek.
Boogershadvierscenario'sopgesteld voorde
verkiezingenendebestuurssamenstelling:
interactievebeleidsvorming,een lijstenstelsel
gekoppeld aanprovincialiseringvandewaterschappen,eenrestauratievandewaarborgdemocratieentenslottehetrevitaliserenvan
dewaarborg-democratie.Zijn lezinglokte
veeldiscussieuit.

Financiën
DijkgraafTogtema vanWetterskip
Fryslân,ex-voorzitter vandecommissiedie
onderzoek heeft gedaan naareeneventuele
hervorming vandewaterschapsbelasting,
ginginophetrapport vandecommissie,
'Waterschapsbelastingen inde21 eeuw'. Op
dit moment isdeUnievanWaterschappen
bezigomtoteeneensluidend standpunt
overhetrapport tekomen.Op 8september
zalhetalgemeen bestuur vandeunievan
gedachten wisselenoverhetconcept-standpunt vanhetdagelijks bestuur.Inoktober
brengt deuniehetstandpunt naar buiten.
In novembergaat hetrapport dan,samen
metdatstandpunt, naar destaatssecretaris
vanVerkeerenWaterstaat methetverzoek
omdefmancieringsvoorstellen wettelijk te
verankeren.
VolgensTogtemazijn dereactiesop het
rapport wisselend,vanpositieftotvoor
bepaalde onderdelen negatief Hijverwacht
dat overenkelepunren nogdiscussie

gevoerd zalworden,zoalsoverde toepassing
vaneenwatersysteemheffing voor eigenaren
vanonroerende zakenenoverdenoodzaak
tot classificatie bijwatersystcembeheer.
DijkgraafVanderVlistginginopde
komendeveranderingen vanzijn eigen
waterschap,hetHoogheemraadschapvan
UitwatercndSluizen inHollands Noorderkwartier (US).Samenmetvijf inliggende
waterschappen heeft US eenontwerp-waterbchecrsplan voordekomende tienjaar
opgesteld.Dezeswaterschappen gaan fuseren totéénall-in waterschap.Datnieuwe
waterschapzouop1januari 2003vanstart
moeten gaan.MaarUS isookvoordietijdal
bezigmetnieuweontwikkelingen. Zowerkt
het hoogheemraadschap opditmomentaan
een (nietcommercieel) afvalwaterketenbedrijf werkthetsamen mergemeentenen
het waterleidingbedrijf PWN (bijvoorbeeld
eenproefmet hetwaterspoor)enkijkt het
naardemogelijkheid omwaterdiensten
voordeindustriereleveren.VanderVlist
verwacht indetoekomst eenschaalvergrotingvandezuivering,eenontwikkeling
naar waterketenbedrijven enmeer uitbestedingvandiensten doorde waterschappen.

Knuppel in hoenderhok
Waarnemend dijkgraafVanderHoef
vanhetWaterschapZeeuwse Eilanden
gooidedeknuppel inhethoenderhok door
zichaftevragen ofhet niet efficiënter zou
werken omdewaterschappen optelaten
gaan indeprovincies.Tenslotte overlappen
detaken vanprovincieenwaterschap elkaar
gedeeltelijk, volgenshem,enontstaan voor
andere taken hiaten.VolgensVanderHoef
zoueenopgaanvandewaterschappen inde
provincievoormeer betrokkenheid vande
burgerseneendemocratische inbedding,
een hogereefficiency eneeneenvoudigere
structuur. Dezestellingen leidden toteen
felle discussieindezaal.
Het debat werd afgesloten meteen
paneldiscussie tussenWD-Tweede Kamerliddrs.KleinMolekamp,SGP-Tweede
Kamerlid mr. dr.J.vandenBerg,ir. Van
Wijnbergen vanhet Zuiveringsschap
Limburg,drs.VanderHoefen dijkgraaf
Togtema overdeonderwerpen diegedurendedemiddagalaanbodwaren gekomen.
Ditdebat toondeaandatalle waterschappen
zichervan bewust zijn datdetoekomstnog
volopveranderingen metzichmeezalbrengen,maardatdevraagwelke veranderingen
dat precieszullen zijn enhoedezebereikt
moeten worden vooralsnog niet eensluidend
beantwoord kanworden.•"
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