Subsidieportal gepresenteerd

Samenwerking
onontkoombaar

Op een

subsidieportal die sinds zeven september in de lucht is, moeten
waterschappen zoveel mogelijk informatie kunnen vinden over voor
hen beschikbare subsidies.
–––– Jasper Dik

op vissenstreefbeelden. Dat is uniek voor
Nederland en speelt helemaal in op de eisen
die de Europese Kaderrichtlijn ons stelt.
En niet minder belangrijk is dat met deze
methode het beleid veel makkelijker is te
communiceren naar collega’s en ingelanden. Bijna iedereen kent de vissen. Alleen
al in Nederland zijn er meer dan een miljoen
sportvissers. Vissen vertellen niet alleen iets
over de waterkwaliteit, maar over het hele
watersysteem.’
–––– Mede in het kader van De Groene
Long, loopt op dit moment een experiment
in de Kalverpolder bij Zaanstad. Om de
gewenste vissoorten terug te krijgen die
bij een goede waterkwaliteit horen, is baggeren zeer belangrijk. In samenspraak met
o.a. Staatsbosbeheer en de Organisatie
ter Verbetering van de Binnenvisserij wordt
in de Kalverpolder extra diep gebaggerd.
Hans Roodzand is degene die de partijen
bij elkaar brengt en ook zorgt voor de kennisbundeling en subsidiemogelijkheden,
want geld is vaak een breekpunt. Daarnaast
probeert Hans ook projecten op te zetten
die leiden tot een inkomensverbetering van
de agrariërs. ‘De agrariërs hebben het karakteristieke landschap gevormd en moeten
er dus zeker bij worden betrokken, zowel
kleinschalig als grootschalig. Dat heeft geleid tot de zogenoemde Groene Diensten:
de agrariërs worden ingezet voor het

maaien van slootkanten en het baggeren
van sloten wat voorheen door het hoogheemraadschap werd gedaan. Wij faciliteren
hen bij de aanschaf van baggerpompen en
ik zorg er bovendien voor dat zij 30 procent
subsidie bij de aanschaf vangen. Het animo
is enorm groot. Volgend jaar zijn op die
manier al 35 agrariërs actief, voornamelijk
jonge boeren die een toekomstgerichte bedrijfsvoering hanteren en ook een brede kijk
hebben. Bovendien doet de agrarische natuurvereniging Waterland ook nog eens de
monitoring. Tien tot vijftien procent van het
inkomen van de agrariërs kan via de groene
diensten worden binnengehaald en dat is
in deze tijd een welkome aanvulling voor de
boeren.
–––– Het tot nu toe behaalde succes is volgens Hans Roodzand een kwestie van veel
praten, veel wederzijds begrip tonen en
vooral de nadruk leggen op de onderlinge
afhankelijkheid van alle partijen die allemaal
gebaat zijn bij een goede afstemming van
belangen. ‘Er moeten wel eens conflicten
worden opgelost en veel tijd worden besteed om het vertrouwen van de ander te
winnen’, zegt Hans. Maar elke keer weer
lijkt hij daarin te slagen. Vindingrijkheid,
kennis en praten zijn de wapens die hij
daarbij in de strijd werpt. Iedereen kan zich
waarschijnlijk de kwestie herinneren van de
boer in Noord-Holland die zijn koeien zag
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sterven als gevolg van het drinken uit een
sloot waarop een riooloverstort uitkwam.
De vertrouwensrelatie tussen de agrariërs
en het hoogheemraadschap heeft toen een
flinke deuk opgelopen. Hans heeft vervolgens alle betrokken agrariërs persoonlijk
bezocht en alle riooloverstorten in een Giskaart opgenomen en risicovolle overstorten
aangepakt. Zodra er een klacht binnenkomt
en op de Gis-kaart een riooloverstort wordt
waargenomen, komt het hoogheemraadschap onmiddellijk in actie. Het vertrouwen
is daarmee weer helemaal hersteld en er zijn
geen meldingen meer binnengekomen over
zieke koeien. Een prima basis om verder te
praten over andere zaken die in het belang
zijn van zowel de boer als het hoogheemraadschap!
Informatie: www.degroenelong.nl
––––

lechtstatig verliep de opening
van de subsidieportal voor
waterschappen niet. Weliswaar
was het een beetje een officieel
moment, zoals een van de initiators van de werkgroep subsidies Dick
Moll zei, zijn druk op de knop bracht in een
zaal van waterschap Zuiderzeeland Abba
aan het schallen met Money, money, money
(Must be funny/In the rich man’s world),
waarmee kennelijk het gevaar van officieeldoenerij was bezworen. Maar al hadden de
organisatoren vervolgens nog Abba’s verzamelde werken van begin tot eind ten gehore
gebracht, het had niet kunnen verhullen dat
zij nogal trots zijn op de portal die op zeven
september werd gepresenteerd.
De bedoeling is dat waterschappers die zich

P

in hun organisatie met subsidies bezighouden op het portal kunnen inloggen, om daar,
behalve van beheerder PNO Consultants
afkomstige subsidie-informatie, ook door
hun collega’s bij andere waterschappen opgedane wetenswaardigheden en ervaringen
aan te treffen. Zo is bijvoorbeeld in twee
toptienen, een positieve en een negatieve,
na te gaan welke subsidies aan waterschappen de beste en de beroerdste kansen
bieden, en kunnen waterschappers over de
beschikbare subsidies schrijven wat hun
ervaring was met de aanvraag.
–––– De portal is het resultaat van de inspanningen die de werkgroep subsidies
de afgelopen twee jaar heeft verricht. Het
plan ervoor werd gelanceerd op een bij-

eenkomst bij Waterschap De Dommel, in
november 2003, waarna het de vraag was
hoeveel waterschappen deel zouden willen
nemen. Het werden er vijfentwintig. Dick
Moll, die zich bij AGV-DWR met subsidies
bezighoudt: ‘Het is belangrijk dat de subsidiecoördinatoren in den lande elkaars
kennis kunnen delen. Alle waterschappen
zien daar kennelijk de noodzaak van in.’ Zijn
collega Kees van Kapelle bij Vallei en Eem:
‘Waterschappen krijgen door het Nationaal
Bestuursakkoord Water en de Europese
Kaderrichtlijn Water steeds meer taken te
verrichten. Tegelijk zit op alle andere inkomsten van de waterschappen een rem, mogen de lasten niet te veel stijgen. Bovendien
stellen subsidies ons in staat transparant te
werken. We weten voor welke doelstellingen
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Subsidie moet een belangrijke drager worden van projecten

we het geld binnen krijgen, en het kan alleen
daarvoor gebruikt worden.’
Subsidies zijn dus belangrijk voor de waterschappen, en voor zover ze het nog niet
zijn, moeten ze het worden. ‘De oriëntatie
ligt bij waterschappen met name op de
uitgaven, en in toenemende mate ook op
het beheersen van de uitgaven, maar wat
minder op de inkomsten. Het is goed dat
daar verandering in begint te komen’, zei
Jaap van der Veen, die als dijkgraaf van
Zuiderzeeland een welkomstwoord hield. En
Ruud Viergever, directeur van Waterschap
De Dommel verklaarde in zijn inleiding vastberaden: ‘Subsidie moet een belangrijke
drager worden van projecten. De Dommel
gaat voor vijftig procent subsidie bij elk
groot project.’

laat, als na het project waarvoor het geld
bedoeld was de subsidie werkelijk wordt
vastgesteld.’
Uit een door PNO-consultants verrichte
enquête blijkt dat dat besef ook bij waterschappen postvat. Zo worden ‘regulier
overleg met collega’s over subsidies’ en
‘zoeken naar informatie over subsidiekansen’ veelvuldig genoemd als belangrijke
elementen bij de verwerving van subsidies.
Ook het ‘vooroverleg met de subsidieverstrekker’ vinden de ondervraagde waterschappers van belang. Van ‘t Land: ‘nu al
zouden waterschappen moeten inspelen op
de ontwikkeling landelijk gebied-subsidies.
Als je spreekt met de ambtenaren die dat
bestieren, kom je op allerlei interessante
ideeën.’

–––– Viergever benadrukte dat de subsidieportal een voorbeeld was van samenwerking tussen waterschappen, waarvan er de
komende jaren, ook op andere gebieden,
meer moeten komen. ‘Gedeeltelijk moeten
waterschappen hun autonomie opgeven.
Samenwerking drukt de kosten.’
Volgens Gert Jan van ‘t Land die namens
PNO Consultants de oprichting van het
subsidieportal begeleidde, is het ronduit
onontkoombaar dat waterschappen op dit
gebied tot elkaar komen. Er bestaan zo veel
regelingen, en er komen zoveel nieuwe regelingen bij, dat geen enkele organisatie op
zich zelf alle kansen om subsidie op te doen
kan inventariseren.
Want ‘in de aanvraag zit het overwerk en het
zweet’, zoals Van ‘t Land zei, maar daarvoor en daarna is er ook nogal wat werk te
verrichten. ‘Subsidie begint vroeg, bij het
het opstellen van een actieplan, en eindigt

–––– Ook de Unie van Waterschappen speelde een rol op de bijeenkomst. De Unie, die
nastreeft vooral strategisch en beleidsmatig
werk te doen en een taak in de subsidieverwerving daar moeizaam in vond passen,
is van plan het secretariaat van de begeleidingsgroep op zich te nemen, zo kondigde
Wim van Heemst aan. ‘Via de lobbyist die
voor De Unie in Brussel werkt, wil de organisatie een vooral signalerende rol gaan spelen. ‘Wij kunnen vooruit kijken,’ zei Wim van
Heemst, ‘en de informatie die we daarmee
opdoen, kunnen we overdragen.’
––––
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