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Inleiding
Een kleine twee jaar geleden is het
onderzoeksprogramma Waterverkenningen
gestart. Afgesproken is toen dat niet langer de
kwantitatieve onderbouwing van het beleid
centraal staat, maar het verkennen van de
maatschappelijke omgeving. Ook zouden de
verkenningen nadrukkelijk worden gekoppeld
aan beleidsnota’s en visievorming. Produkten
moeten prikkelen, inspireren en een
controversieel onderwerp mag niet uit de weg
worden gegaan, nee moet juist worden
opgepakt. De huidige maatschappij is dynamisch
en tot op zekere hoogte zelfregulerend. De
overheid is zich er goed van bewust geworden
dat zij eigenlijk een van de medespelers is die in
samenwerking met anderen daar richting aan
geeft. Binnen deze dynamiek is door de
waterverkenningen in de afgelopen twee jaar
hierop ingespeeld door een aantal onderwerpen
uit te werken op het gebied van sturing in het
waterbeheer, beleving en bewustzijn van water,
innovaties in het omgaan met water en het
water als inrichtingselement.
Het Nederlandse waterbeleid bruist momenteel
van de ideeën en de activiteiten, waterbeleid
21e eeuw, vijfde nota ruimtelijke ordening en de
invulling van de Europese Kaderrichtlijn. Maar er
is meer! Relevante maatschappelijke
ontwikkelingen en de mogelijke betekenis voor
het waterbeleid zijn verkend. In deze notitie zijn
de kernpunten uit de verkenningen neergezet
als suggesties voor een nieuwe beleidsagenda.
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Dit zijn suggesties voor een
gesprek
De hierin geformuleerde punten voor het beleid
zijn neergezet als handvat voor discussie en
debat; in eerste instantie door het Hoofdkantoor
van Rijkswaterstaat. In het vervolg van de
discussie ook met de regionale directies en hun
waterpartners. Het doel van deze discussienota
is:
Iedereen die betrokken is bij de voorbereiding
en uitvoering van waterbeleid te laten
nadenken over de interactie van (onderbelichte)
maatschappelijke ontwikkelingen en het
waterbeleid en waterbeheer.

Vier discussiethema’s
met bij ieder thema vier onderwerpen
1. Sturing in het waterbeheer
2. Bewustzijn en beleving van water
3. Waterinnovatie
4. Water als inrichtingselement
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Sturing in het
waterbeheer
In een wereld waarin de overheidstaken steeds
meer worden gedecentraliseerd, de burger als
maar mondiger wordt, het waterbeleid en beheer extern integreert en Europese
regelgeving meer invloed krijgt, mag het geen
verrassing zijn dat bestaande sturingsprincipes
voor discussie vatbaar zijn. Nu ligt de nadruk op
wet en regelgeving en de handhaving daarvan.
In de toekomst lijken meer indirecte
sturingsmechanismen een belangrijkere rol te
gaan spelen.
Grenzen aan de marktwerking in het
waterbeheer
Marktwerking houdt in dat het mechanisme van
vraag en aanbod wordt gebruikt voor de
coördinatie van economische beslissingen. In zijn
algemeenheid geldt dat de markt beter in staat
is dan de overheid om te weten wat de mensen
willen en dat de markt ook meer tot efficiency
stimuleert. Kan de markt beter in het aanbod
van diensten voorzien dan de overheid als het
gaat om integraal waterbeheer? Grond- en
oppervlaktewater zijn collectieve goederen.
Taken op deze gebieden kunnen (deels) worden
uitbesteed. Aanleg en onderhoud wordt in het
waterbeheer al in de markt gezet. Integraal
waterbeheer behelst een zorgvuldige afweging
van de verschillende belangen die erbij
betrokken zijn. Het waarborgen van de publieke
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belangen, de zorg voor veiligheid en een gezond
watersysteem voor nu en voor later zijn taken
die niet met marktmechanismen geregeld
kunnen worden. Wel zal de overheid meer
inzicht moeten geven in haar functioneren, wil
men ook in de toekomst haar taken behouden.
Investeren in Europese samenwerking
De volgende waternota zal moeten investeren in
Europa. Europa leeft niet bij de waterbeheerder.
Kennisverbreding omtrent Europese wet- en
regelgeving en intensiveren van de Europese
samenwerking is een noodzaak.
Internationale samenwerking is er vooral op
gericht Nederlandse opvattingen te verspreiden
en slechts zelden wordt de buitenlandse aanpak
mee teruggenomen. De Nederlandse
waterwereld is niet in zich zelf gekeerd maar
zoekt nog wel te vaak naar oplossingen in eigen
huis, ook waar investeren in Europese
samenwerking wel eens tot een positiever effect
kan leiden. Deze weg moet verder worden
onderzocht: welke ambities voor Europese
samenwerking op stroomgebiedsniveau en
deelstroomgebiedsniveau hebben we en wat
willen we waarmaken? Hierin moeten heldere
keuzen worden gemaakt.
Maatschappelijke kosten-baten analyses sturen
de inspanning in het waterbeheer
Om op een efficiënte en effectieve wijze
problemen in het waterbeheer te kunnen
aanpakken, is het nodig de samenhang met alle
relevante beleidsterreinen in beeld te brengen.
Deze aanpak is in een aantal “Baten van Water
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casestudies” uitgewerkt. Hoe kan dit proces
beter worden vormgegeven? Onderzoek en
afwegen moeten elkaar steeds inspireren. Wie
organiseert en hoe loopt het bestuurlijk proces?
De brede kijk in het integraal waterbeheer
vraagt uitwerking in een brede
financieringsaanpak. Maatschappelijke kostenbaten analyses brengen maatschappelijke baten
van water beter in beeld en sturen het proces in
het integraal waterbeheer. De concrete
vormgeving hiervan en de uitwerking in de
praktijk door middel van maatschappelijke
kosten-baten analyses moet worden
gestimuleerd.
Eén ruimtelijk plan voor de Noordzee
13
De druk op de Noordzeeruimte neemt toe. Niet
alleen gebruiken bestaande functies de
Noordzee steeds intensiever, ook functies die
vanouds op het land plaatsvonden, kijken
begerig naar de Noordzee. Als alle verkende
ruimtebehoeften op de Noordzee worden
opgeteld, gaat het om meer dan drie keer de
beschikbare ruimte. Om de vele ruimtevragende
functies in de Noordzee te kunnen
accommoderen en daarbij de kwaliteiten van het
gebied ten minste op peil te houden, is specifiek
ruimtelijk beleid nodig. In plaats van sectoraal
ruimtelijk beleid moet er één generiek ruimtelijk
beleidsplan voor de Noordzee komen. De
huidige sturingswijze op de Noordzee via
sectoraal ruimtelijke procedures is onder grote
ruimtedruk niet houdbaar.
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Bewustzijn en beleving
van water
Maatschappelijk draagvlak voor het waterbeleid
is broodnodig om Nederland zowel veilig als
leefbaar te kunnen houden.
De Nederlander is zich maar beperkt bewust en
staat niet zo stil bij de relatie tussen zijn land,
zichzelf en het water. De overheid praat en
luistert, maar hoe? Is dat wel effectief genoeg?
Praten over risico’s is moeizaam en praten over
risico’s die geaccepteerd moeten worden is al
helemaal een taboe.
15
De buurt beheert het water
Bewustzijn van het water en de betrokkenheid
van burger en bestuurder bij het beheer er van
is door de eeuwen heen verminderd. Europese
éénwording, een toenemend vermijden en
ontkennen van risico’s en niet in de laatste
plaats de houding van de waterwereld dat zij
uw waterhuishouding wel zal regelen,
versterken dit proces. Een modieuze leus is dan
ook: vergroot betrokkenheid en bewustzijn bij
het water. Maar hoe dan? Nederlanders moeten
weer een say krijgen -dus een rol en een taakbij het dagelijks beheer van het water om de
hoek. Lokale initiatieven, met name in het
wijkbeheer, wie kent er niet het Rotterdamse
opzomeren?, zijn talrijk. Dat streven staat haaks
op het vergroten van de waterschappen, ooit
nog 2500 nu nog maar 57 in getal. Straks zijn
ze net zo groot als een provincie. Die omvang
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zal de betrokkenheid geen goed doen. Dus maar
weer terug naar 2500 schappen, of zouden we
lokale initiatieven een wettelijke, bestuurlijke en
financiële basis kunnen geven?
De overheid faciliteert de burger
De burger verandert! Het hogere
opleidingsniveau, de verhoogde mobiliteit en de
fijnmazigere informatievoorziening van dit
moment , stellen de burger in staat om meer als
individu te opereren. De burger wil informatie
om mee te kunnen denken en wil zien en
begrijpen waarom bepaalde keuzen gemaakt
worden. De overheid maakt burgers weer
bewust van de kansen en risico’s die water
biedt. In de volgende nota (en op internet) staat
helder aangegeven waar welke normen gelden
ten aanzien van veiligheid en wat dat betekent
voor de burger. Kortom de overheid
communiceert met de burger over waterbeheer.
Water schoon genoeg?
Het rooskleurige beeld dat alle
waterkwaliteitsproblemen zijn opgelost is beslist
onjuist! Nog lang niet alle doelstellingen worden
gehaald. Toch is er geen maatschappelijk
draagvlak voor (dure) maatregelen ten aanzien
van waterkwaliteit. Spreken de huidige
doelstellingen nog wel aan? Is de insteek nog te
versnipperd en te sectoraal? Bij het huidige
beleid, dus bij verdere, geleidelijke invoering van
schonere productietechnieken en betere
zuiveringstechnologieën, wordt een
gelijkblijvende tot licht dalende emissie van
verontreinigingen richting oppervlaktewater
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verwacht. Maar of deze verwachting echt
gestalte krijgt is gegeven de ontwikkeling van
het milieubesef de vraag. Wanneer is het water
schoon genoeg en hoeveel hebben we daar als
maatschappij voor over?
Recreatie primaire taak van de waterbeheerder
Bewustzijn van water begint met persoonlijke
ervaringen. Hoe kan dat beter dan met
waterrecreatie?
Toch is recreatie geen prominent onderwerp in
het waterbeleid en ‘hangt het er maar een
beetje bij’.
Het is dikwijls de sluitpost op de begroting
terwijl recreatie en toerisme één van de sterkste
groeisectoren zijn. Het kan voor de
waterbeheerder wel eens zeer lonend zijn om
recreatie tot een primaire beleidstaak te maken.
Ervaringen met water zijn noodzakelijk om
kennis te kunnen overdragen aan kinderen, aan
onze omgeving en zo de bewustwording van
water binnen de maatschappij te bevorderen.
Door de recreatieve mogelijkheden van water
goede kansen te geven, kunnen we een
belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten
van het draagvlak en de betrokkenheid bij het
waterbeleid.
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Waterinnovatie
De mogelijkheden van het water benutten
betekent ook een omslag in het denken. Niet
het uitgangspunt faciliteren tot de grens is
bereikt of overschreden (compensatie) maar de
activiteiten aanpassen aan de mogelijkheden van
het water. Bij deze omslag in het denken past
ook het geschikt maken voor een passend
multifunctioneel gebruik.
Windenergie groeit de zee uit
Liberalisering van de stroomsector, een
structureel tekort aan groene stroom en het
steeds concurrerender worden van windenergie
zullen op middellange termijn leiden tot een
enorme groei van het aantal offshore
windenergieparken. Een voorbeeld: als het
streven van het ministerie van Economische
Zaken voor het jaar 2020 voor wat betreft
windenergie geheel op zee zou worden
gerealiseerd -niet onlogisch gezien de vele
achtertuinen op het vaste land- dan zou dat
een windenergiepark vergen van circa
negenhonderd vierkante kilometer. Maar zouden
Belgen, Duitsers of Tsjechen geen Hollandse
windstroom willen kopen om aan hun Kyotodoelen te voldoen? Zo ja, dan stappen Nuon,
Eneco en Essent maar wat graag in die markt.
Hoog tijd voor een regeringsstandpunt met
bijbehorend instrumentarium om deze
ontwikkeling te reguleren.
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Minder belemmeringen voor de
scheepvaartinnovatie
De mobiliteitsgroei gaat grotendeels aan het
transport over water voorbij, sterker nog: allerlei
particuliere initiatieven zoals grotere schepen en
snellere veren redden het niet. Oorzaak is onder
andere de opstelling van de integrale
waterbeheerder die om allerlei redenen niet
(langer) wenst te sleutelen aan de
waterhuishouding om meer vervoer over water
te faciliteren. Zolang de Oranjesluizen de harde
grens vormen tussen IJ en IJmeer wordt het
niets met de fast ferries tussen Amsterdam en
Almere, het Gooi en verder. De vraag is dus hoe
essentieel die sluizen zijn en of het ook anders
zou kunnen? Laten we eens nadenken over de
bediening van onze kunstwerken. Kunnen we
met wat meer flexibiliteit niet wat transport naar
het water lokken in plaats van het af te
schrikken? Water stuurt, maar het moet ook
dienstbaar zijn.
Bouwen en wonen in water kan
De wens om te wonen in een waterrijke
omgeving neemt toe. De woningen op IJburg
zijn vier keer overschreven en Almere denkt na
over een eigen woonwijk in het water. De vraag
naar bouwlocaties in het kustgebied neemt nog
steeds toe. Ook het idee van drijvende wijken
krijgt in Nederland aanhangers. Het
stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik
promoot het zorgvuldig gebruik van de schaarse
ruimte. Tegelijkertijd wordt wonen en bouwen in
of nabij het water door de waterbeheerder als
ongewenst beschouwd. Maar de twee
ontwikkelingen kunnen best samen gaan als er
meer geïnvesteerd wordt in duurzaam bouwen

23

binnenwerk

17-10-2001

10:49

Pagina 24

binnenwerk

17-10-2001

10:49

Pagina 25

zoals bijvoorbeeld drijvende woningen. Het
bouwen dus aanpassen aan de mogelijkheden
van het water.
Partners voor het nieuwe water
Of het nu de afbouw van EU-subsidies is, de
uitbreiding van de EU waardoor een enorm
landbouwareaal beschikbaar komt voor de
West-europese markt, een aanpassing van het
boerenbedrijf aan een meer natuurlijke
waterhuishouding of het juist volledig loskomen
daarvan, de landbouw verliest letterlijk terrein
en dus komt er ruimte voor water. Water voor
meer natte natuur, water voor
waterbergingsdoeleinden, water om klink af te
remmen en water voor recreatie en in de
woonomgeving. Kortom veel nieuw water. De
waterbeheerder zal daarom op zoek moeten
naar zowel nieuwe partners (boeren, provinciale
landschappen, staatsbosbeheer en andere
natuurorganisaties, bewonersverenigingen, de
recreatiesector, gemeenten etc.) voor het beheer
van al dat nieuwe, veelal regionale, water als
extra financiële middelen om dat beheer te
bekostigen.
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Water als
inrichtingselement
Water vraagt ruimte maar schept ook ruimte
voor allerlei vormen van gebruik. Welke
mogelijkheden zijn er voor multifunctioneel
gebruik? Sterker nog;we kunnen het water
benutten als inrichtingselement bij uitstek.
Waterbeleid: beleid van de trage dynamiek
In de gelaagde ruimte is de occupatielaag de
snelste, de laag van de projecten. Daarbij passen
projectmanagement en daarmee te associeren
interventiestrategieën. De ondergrond is de
traagste laag. Waterbeleid tracht mee te
bewegen met die trage dynamiek. Daarbij past
trajectmanagement en daarbij horen volstrekt
andere interventiestrategieën. Het
communiceren van de sturende werking van de
trage dynamiek naar andere beleidsvelden en
actoren is een belangrijke opgave. Meervoudig
ruimtegebruik betreft, in de gelaagde ruimte, de
occupatielaag. Het waterbeleid betreft de
dynamiek van de ondergrond. Dat betekent dat
meervoudig ruimtegebruik geen waterbeleid is
maar ruimtelijke ordening-beleid (inrichting van
de occupatielaag), met waterbeleid als
uitgangspunt. Water stuurt, de ondergrond
stuurt maar andere belangen sturen het water
ook. Water faciliteert ruimtelijk beleid door de
ondergrond geschikt op te leveren! Beide kanten
dienen in het waterbeleid aan bod te komen.
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Lagenbenadering zoals toegepast in het
gebied Leiden, Haarlem, Amsterdam

water is fundament

28
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Ruimte voor water: ook ruimte voor natuur
Meervoudig ruimtegebruik wordt in alle
rijksnota’s bezongen evenals het vergroten van
ruimtelijke kwaliteit. Alleen gaat dit niet vanzelf.
Water kan een grote bijdrage leveren aan het
verkrijgen van ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke
oplossingen voor waterkwantiteitsbeheer
kunnen natte natuurwaarden versterken, maar
niet zonder meer. Om de combinatie kansrijk te
maken zou aan de eisen van natuur tegemoet
moeten worden gekomen. Het gaat hierbij
speciaal om de randvoorwaarden met
betrekking tot de kwantiteit én de kwaliteit van
het water. Voor de uitwerking voor het
hoofdwatersysteem en de regionale
watersystemen zijn voorbeelden nodig in de
vorm van pilots. Voor de verdere landelijke
uitwerking en concretisering zijn financiële
handreikingen vanuit de politiek nodig.
De rol van water in de ruimtelijke ordening
Water verwerft zich steeds meer een positie in
lopende ruimtelijke ordeningsdebatten.
Wat is de feitelijke rol van water in de
ruimtelijke ordening? Aan de ene kant is water
één van de sturende principes in de ruimtelijke
ordening en zal beperkingen opleggen aan het
ruimtegebruik zoals locaties voor
stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen
ontwikkelingen in het ruimtegebruik
ongewenste effecten hebben op de
waterkwaliteit en de waterhuishouding. De
watertoets toetst de ruimtelijke besluiten aan
een drietal criteria: geen belemmering voor
vasthouden, bergen en afvoeren van water in
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deelstroomgebied, geen afwenteling van
waterproblemen binnen een stroomgebied en
het compensatiebeginsel binnen een
stroomgebied van eventuele nadelige gevolgen.
Werken aan de cultuurhistorie van de toekomst
De wordingsgeschiedenis van ons land is in
eerste instantie altijd nog een verhaal van een
voortdurende dialoog tussen natuurlijke en
maatschappelijke processen rond het water en
het beheer daarvan. Wijzigingen in die
vormende processen zijn af te lezen uit de wijze
waarop ons huidige landschap functioneert en
zich aan ons presenteert. Met de ‘Ruimte voor
Water’ discussie is een nieuwe fase aangebroken
in de dialoog die wij al eeuwenlang met water
voeren. De klimatologische wijzigingen tornen
aan onze huidige waterhuishoudkundige
structuur. Een ingrijpende ver- en nieuwbouw is
onafwendbaar en reeds ingezet in het
kabinetsstandpunt Anders omgaan met water.
Tegelijkertijd kondigt zich op maatschappelijk
vlak een fundamentele verschuiving aan in het
denken over het water en over de wijze waarop
dat moet worden beheerd. Er is hierbij sprake
van een trendbreuk in de inrichtingsopgave van
Nederland. Daarom moet de cultuur van de
toekomst onderwerp zijn van
Waterverkenningen omdat het wenselijk is dat
de generaties die na ons komen onze 21e
eeuwse oplossingen net zo zullen gaan
koesteren als wij de Beemster, de Hollandse
Waterlinie en de IJsselmeerpolders met hun
randmeren.
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