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gen de vrije loop Ik probeer me te concentreren op de
kleine beek, die ooit ver weg za l opgaan in de zee. Ik besef
hoe groots de eenheid bodem, water, lucht is. Alle leven is
afhanke lijk van hun conditie naar de mate van hun vervuiling- regionaal, continentaal , mondiaal - is het menselijk
voortbestaan bedreigd De kwaliteit en de kwantiteit van
watersystemen moet ons een zorg zijn Dat zijn we verplicht
aan de huidige en toekomstige bewoners van deze aarde Ik
weet dat wij als Nederlandse waterbeheerders slechts in beperkte mate invloed hebben op grensoverschrijdende en
were ld omvattende watersystemen . Eigenlijk voe l ik me wel
verwant met de slogan: "Groot denken en klein doen". Voordat je het weet blijf je hangen in tot niets verpl ichtende filosofische beschouwingen Naast visie derhalve daadkracht.
"Een goed milieu begint bij onsze lf" nog zo'n veelgebruikt
adagium Globaal denken en lokaal doen: de hand aan de
schop, aan het gemaal, aan de peilschuif Het zitten in de
stilte, met de beek als opmaat voor gedachtebepaling, heeft
mij tot de navolgende overwegingen gebracht. ZiJ spelen
wellicht een rol bij de discussies over het waterbeheer in de
volgende eeuw
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Ons gezin was deze zomer in Wal lis, Zwitserland. We maakten elke dag lange bergwandelingen Zo ook die ene keer
begonnen op 1200 meter en geklommen naar 2200 meter.
Daar zit je dan. Stilte om je heen. Imposante vergezichten
Besneeuwde bergtoppen tegen een strak blauwe lucht. Onder ons het Rhonedal, als Madurodam gevuld met huizen,
spoorlijnen en de slingerende rivier zelf. Je voelt je loskomen van aardse beslommeringen. Je bent weliswaar op de
were ld, echter in een bijzondere positie. Vanaf deze hoogte
voel je iets van de grootsheid van de schepping Een zwarte
specht heeft ons ontdekt. Met veel kabaal vliegt hij verontwaardigd weg Op de weiden bloeien bloemen en kruiden.
De lucht van tijm overheerst. Daarnaast ruiken we hars van
de dennen om ons heen. Stilte, jazeker, maar deze wordt
van een grondtoon voorzien. Vlakbij ons stroomt een
beekje Helder water zoekt een weg tussen de rotsblokken
door. Smeltwater van hogere bergen vormt de bron. Het is
opvallend hoeveel mensen zich bij het ge luid van een ru isende beek ontspannen en op hun gemak voelen. Blijkbaar
roept het oergevoelens op. Tenslotte is ieder mens in het
prenatale stadium waterbewoner geweest. Het zal ook te
maken hebben met het schijnbaar eeuwigdurende karakter
van een beek. Hij vormt een constante in de wereld van
mensen, die onder wisselende omstandigheden hun tocht
door het leven maken. Water dat als zodanig geen geluid
voortbrengt, krijgt musische eigenschappen als gevolg van
stroming. Zo zitten we daar. Niemand zegt wat. De overweldigende omgeving is ieder blij kbaar genoeg Gedachten krij-

MENTALITEITSVERANDERING

Wat is er veel ve randerd in ons denken over regionaal en nationaal waterbeheer. Het gaat nog steeds om de zorg voor
de wate rk ering en voor de waterhuishouding
Er moeten vei lige di jken zijn, langs de kust en de rivieren.
maar ook langs boezem- en polderwatergangen. De helft
van Nederland loopt onder water. wanneer niet 24 uur per
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De eerste roosterreiniger van
de Fa. Bosker te Termu11terzij/,
omstreeks 1965.
eerl ijk verdeeld moet worden. bleven waterbeheersvragen
voor de gewone mensen buiten beeld. Geleidelijk aan echter
maakten vooral m ilieuorganisaties duidelijk, dat er op een
breed terrein rampzalige ontwikkelingen gaande waren. Na
het rapport van de Club van Rome en de oliecrisis in beginjaren zeventig kwam rijksbeleid van de grond dat inspeelde
op milieuvraagstukken In 1985 verscheen de nota Omgaan
met water. Deze veroorzaa kte. aanvankelijk in kleine kring en

dag water wordt gekeerd of wordt af- en aangevoerd Leven
in een rivie rendelta is op je hoede ziJ n èn water benutten .
Water is vriend en vijand tege lij k Tot 1985 deden we het beheer ervan vrij sectoraal.
De grote schoonmaak van oppervlaktewater. die vanaf 1969
wettelijke verankering kreeg, is aan de meeste burgers voorbij gegaa n En toen het droogte jaar 1976 duidelijk maakte
dat water eigen lij k een schaa rs goed is en dat het derhalve
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Het nieuwe stroomkanaal ter
ontlasting van Oost-Drenthe
en Westerwolde. 1Fotografie
Erik Hesm erg , Sneek)

14 1

De keersluis te Termu11terzij/
met borstwering van 1725.
(Fotografie Erik Hesmerg,
Sneek)
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geleidelijk in bredere lagen van openbaar bestuur en bevolking, een revolutie in het denken. Water is niet een op zichzelf staande entiteit. Nee, het maakt deel uit van watersystemen. Deze bestaan uit grond- en oppervlaktewater, uit
watergangen, hun bodem en oevers en de daarin aanwezige
biologische, chemische en fysische componenten. Dit klinkt
allemaal wat verheven. De bedoeling is wel duidelijk. Je kunt
niet ongestraft watersystemen bezoedelen. De rekening zal je
- misschien pas vele jaren later - gepresenteerd worden. De
laatste vijftien jaar van deze eeuw is alles gericht geweest op
het implementeren van het begrip "duurzaamheid". Ie mag
de natuurlijke omgeving waarin je Ieeft gè-bruiken, maar niet
vèr-bruiken. Pieter Winsemius zei het krachtig: "We lenen de
aarde van ons nageslacht". Het leuke is dat de doorsnee Nederlandse burger met name door de indringende aanpak van
Natuurmonumenten. het idee heeft gekregen dat stukjes van
Nederland - Waterland van hem zijn. Er is in toenemende
mate een besef geworteld dat we ons milieugedrag moeten
bijstellen. We wil len immers geen lemmingen zijn die, zonder enig benul, massaal naar de afgrond rennen om in de
diepte ten onder te gaan? Water staat prominent op de politieke agenda. Rijk en waterschappen, provincies en gemeenten, en ook de partners binnen de Europese Unie, zij allen
voelen zich verantwoordelijk om wateren in een goede toestand te houden of te brengen. De watersysteemgedachte is
Leitmotiv. Deze werkt ook door naar de ruimtelijke ordening.
We zeggen dan dat water een ordenend principe is bij de
ruimtelijke inrichting van ons stedelijk en landelijk gebied
Bedoeld wordt dat de kansen en de gevaren van water vri i bepalend mee moeten spelen bij vragen als: waar komen huizen en industrieterreinen, waar kan de landbouw optimaal
produceren, waar moet aan bos- en natuurterreinen prioriteit worden gegeven? Kortom: een door rivieren, beken, kanalen en sloten dooraderd land, gelegen aan een van tijd tot
tijd levensgevaarli jke zee, moet zich steeds realiseren dat
watersystemen grenzen stellen aan de menselijke behoefte

om "de natuur" te beheersen en te claimen. Het is een voorrecht te kunnen vaststellen dat op het eind van de twintigste
eeuw de intrinsieke potentie van watersystemen is erkend.
Anders gezegd: je moet water zo min mogelijk temmen in
harde constructies van basalt en beton; eerder moet je gepast gebruik maken van de veerkracht die watersystemen in
zich dragen. De mens, in zijn drang naar behoeftebevrediging
via economische principes. is een halt toegeroepen. Er ontstaat een symbiose tussen economie en eco logie. welke leidt
tot een derde weg je mag de winst (de rente) gebruiken. zonder het kapitaal aan te tasten. Het draagvlak van watersystemen bepaalt welk menselijk gebruik te tolereren valt. De
mens moet de randvoorwaarden eerbiedigen die de natuur
stelt. Geen kapitaalvernietiger, maar rente-meester!
ONDERZOEK OVER DE EEUWWISSELING HEEN

Praten over water als vriend en vijand is één. daadkrachtig
omgaan met concrete vraagstukken en problemen volgt
daar direct op. Er is immers van alles gebeurd in ons land.
De laatste zes ja ren waren er overstromingen in de Maasbedding en langs de Rijn (takken) Er vielen bovenmatige
hoeveelheden neerslag in Zuid-West Nederland en in
Noord-Oost Nederland
Hoewel er nauwelijks levensbedreiging was. liep de economische schade op tot meerdere honderden miljoenen En
over de emotionele schade spreek ik dan nog niet eens . Statistieken en vertrouwde kansberekeningen leken minder
houvast te geven dan aanvankelijk werd verondersteld. Was
er sprake van tamelijk unieke voorvallen. of is er een trend
te ontdekken die beleidswijzigingen noodzakelijk maakt?
Niemand die het echt wist. Er zijn weliswaar veel gegevens
voorhanden. maar die zijn onvoldoende bijeengebracht en
aan elkaar gerelateerd. Er moest onderzoek gedaan worden.
Ons veel geprezen poldermodelleidt dan haast onverm ijde-
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lijk tot het instellen van een "Commissie waterbeheer 2 1'"
eeuw". Voorzitter werd Frans Tielrooy, vice-voorzitter de
oud-gedeputeerde van Groningen Jaap va n Dijk. De projectgroep daaronder staat onder leid ing va n de ook in Groningen niet onbekende prof. dr. FL. (Eric) Bussink. Rond de zomer va n 2000 zal de Commissie inzicht geven in de
complexe problematiek en in mogelijke oplossingen. Naar
verwachting krijgt het rapport een omvang van maximaal 30
pagina's. Dat betekent dat soms geadviseerd zal worden
diepgaander onderzoek te initiëren. Interessant is te bezien
welke thema's Commissie en Projectgroep aan de o rde willen stel len om grip te krijgen op het verder beheersbaar maken van de Nederlandse wate rstaatkundige infrastructuur,
in het licht van nationale en grensoverschri jdende ontwikkel ingen

van water uit neerslag of uit regenrivieren (zoet wate1 is relatief schaars) , blij ft er een restant dat we kwijt moeten.
Hoge rivierafvoeren en grote neerslaghoeveelheden hebben
geleid tot een aantal maatregelen. Rivierdijken zi jn versterkt, rivierbedd ingen verbreed en verdiept en rivieren krij gen weer ruimte in het winterbed. Het Deltaplan Grote Rivieren voorziet in een onderling samenhangend complex
aan maatregelen. De gehanteerde maatgevende Rijnafvoer
bi j Lobith bedraagt 16.000 m 3 per seconde in 2001. Omdat
ons land verzakt en de zeespiegel stijgt is er- naast extra
buffercapaciteit - behoefte aan meer zeegemalen. Bij l)muiden, Nieuwegein en Gouda wordt versneld 'aan capaciteitsuitbreiding gewerkt. Dichterbij het Gronings-Drentse huis
ligt het in aanbouw zi jnde Gemaal Rozema in TermunterzijL Eind 2000 zal het een substantiële bi jdrage leveren aan
het houden van droge voeten in de Noord-Oost regio (Oldambt, Eemskanaal). Niet ondenkbaar is dat op termijn zal
worden toegewerkt naar het realiseren van nieuwe gemalen
bij Lauwersoog en Nieuwe StatenzijL Door de Provincie
Groningen geïnitieerd onderzoek kan aan de waterstaatkundige inzichten een bi jdrage leveren. Veiligheid waarborgen
is een primaire taak van Rijk en waterschappen. Dat gebeu rt
onder de erkenning dat regi onale watersystemen en het
hoofdwatersysteem (rivieren, kanalen, grote meren , Waddenzee) twee componenten vormen van dezelfde grootheid.
En om het nog gecompliceerder te maken: er vindt niet alleen interactie plaats tussen oppervlaktewateren onderling,
maar ook tussen oppervlaktewater en grondwater. De Commissie acht het haar taak aan te geven hoe in gewone èn in
noodsituaties water kan worden opgeslagen of afgevoerd.
"Sturen op water" wordt wellicht gemakkelijker wanneer
waar moge lijk gebruik gemaakt wordt van moderne informatie-technologie (IT) ontwikkelingen. Alleen technische
oplossingen zoeken lijkt evenwel o nvoldoende. Er moet
meer ruimte gevonden worden voor berging en opslag van
water. Buitendij ks zal dit leiden tot een ander grondgebruik,

De Commissie zal - zo schrij ft zi j in de in september 1999
openbaar gemaakte "Eerste verkennin g" waaraan ik hierna
enige malen refereer - haar advies richten op waterhuishoudkundige ob jecten, op de relat ie tussen het watersysteem en de (grond)gebruiksfuncties en op de sturingsmogel ijkheden voor toekomstig waterbeheer. Ken nisverzameling
betreft een inhoude lijk spoor en een sturingsspoor. Het eerste betreft advisering over de op korte en lange termijn gewenste aanpassingen in de Nederlandse waterhu ishouding.
Het tweede richt zich op de mogeli jkheden van (indirecte)
sturing binnen het waterbeheer. Denk aan bestuurlijk-pol itieke, organisatorische, financiële , juridische en communicatie-i nstrum enten .
Nodig is dat de kennis op de terreinen water, rui mte, economie en bestuur wordt geïntegreerd en geöperationa liseerd
WATERHUISHOUDING

Het teveel aan water moet worden afgevoerd naar de zee.
Los van fundamentele discussies over het beter benutten
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meer natuur, extensieve landbouw en geen uitbreiding met
woningen of bedrijventerreinen. De problematiek van overtollig water zal bij voorkeur regionaal opgelost worden. De
keuze voor maatwerk per waterstaatkundige eenheid vergroot de kansen op "fine tuning".

...,

De na fusies sterke en deskundige waterschappen zullen
een dominante rol moeten spelen bij het vinden van oplossingen Het kan niet anders dan dat zij ook bij keuzen de
ruimtelijke ordening betreffend intensief betrokken worden.
Het ligt voor de hand dat waterschappen ook qua personeel
voorzien in hydrologische, landschappelijke en planologische know-how. Anders zijn zij onvoldoende partij in onderhandelingen met rijk, provincies en gemeenten over inrichting en beheer van het zeer schaarse goed "ruimte" in ons
dichtbevolkte land. Wanneer waterschappen onvoldoende
bereid zijn mee te denken over nieuwe- wellicht nu nog ver
weg lijkende -ontwikkelingen, verliezen zij de aansluiting
bij de maatschappelijke werkelijkheid Positiever gezegd: er
liggen volop kansen voor waterschappen om zich een stevige positie in het bestuurlijk krachtenveld te verschaffen!

/

Waar de aandacht de laatste jaren door wateroverschotten
uit is gegaan naar waterafvoerproblemen, lijkt het of de wateraanvoer- om verdroging te bestrijden- wat op de achtergrond is geraakt. Niets is minder waar. Mede doorrijks-en
provinciale initiatieven is hard gewerkt aan anti-verdrogingsprojecten. Wateraanvoer dient evenwel (ook volgens
de Commissie) in een breder en structureler perspectief gezet te worden. Het gaat in tijden van droogte en lage afvoeren over de verdeling van Rijnwater. Grote delen van Westen Noord-Nederland zijn ervan afhankelijk. Zoetwatervoorziening vanuit de rivieren draagt bij aan de verziltingsbestrijding en het handhaven van gewenste peilen. Voldoende
mogelijkheden van watervoorziening vanuit oppervlaktewater en grondwater zijn van belang voor een gezonde land-

bouw en duurzame natuur, en eveneens voor de drinkwatervoorziening. De Commissie wil aangeven hoe regio's minder
afhankelijk kunnen worden van de aanvoer van water van elders, o.a. door opslag en conservering.
GRONDGEBRUIK EN STURING

Aanvankelijk is water na de 1\veede Wereldoorlog vooral als
sectoraal beschouwd. Pas de laatste vijftien jaar is er een
integrale, facetmatige en systeemgerichte benadering ontwikkeld. Vanuit die bredere kijk op water is het niet verwonderlijk dat de relatie water - ruimtelijke ordening sterker
wordt benadrukt. Water biedt kansen voor en stelt grenzen
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Voorzitter Alfred van Hall van
Eemszijlvest toont met een
model van een snit floe in flet
verleden de sloten geschoond
werden.

aan de stedelijke en landschappelijke bestemming van
grond Toch za l niemand ontkennen dat de waterstaatkundige condit ies van onze destijds moerass ige delta bijzonder
van invloed waren op de eerste bewoners van dit "zee-land".
Wonen en overleven konden alleen op bepaalde plaatsen.
die al of niet door mensenhand versterkt of aangelegd werden Wie ki jkt naar de ligging van onze huidige steden en
dorpen. ziet hoe dominant water destijds moet zijn geweest
bij "ruimtelijke" beslissingen waar zich te vestigen

H. van 't Land. voorzitter van

Noorderzijlvest. bij gemaal de
Waterwolf
(Foto: Wies je Peels 1

van grondgebruik te integreren in de potenties van watersystemen. Een welkom instrument daarbij vormt de "waterkansenkaart" op grond waarvan de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de condities kent die
oppervlaktewater en grondwater stellen. Waterkansenkaarten zouden er op termi jn niet alleen moeten komen ten behoeve van lokale en regionale ruimtelijke activiteiten. maar
ook voor een internationale aanpak va n watersystemen . De
komende Europese kaderrichtlijn water zal waterbeheerders
dwingen een waterbeheersvisie op te stellen die uitgaat van
watersystemen en niet van "toeval lige" staatkundige grenzen. Ik stel vast dat water altijd en al le eeuwen door ordenend is geweest bij ruimtelijke keuzen. Slechts de invulling
van dat principe verschilt naar plaats en tijd. Zonder in onnodige pathetiek te vervallen mag ik bovendien zeggen dat
de claims op voldoende schoon water op mondiaal niveau
een schaal zullen bereiken. die we nu nog voor onmogelijk
houden. Water is om te overleven noodzakelijker dan (fossiele) energie. en daarover hadden we al een omvangrijke
(zij het op economische principes gebaseerde) crisis. We
zullen ons als één van de rijkste landen ter wereld (namelijk
nummer tien) bewust moeten zijn van het feit dat wij financieel in staat zijn water te beheersen en te sturen. Vooral
derde-wereld landen kampen met steeds terugkerende waterovervloed en waterschaarsteproblemen. die ze zelf niet
kunnen oplossen. We zi jn het aan onze medewereldburgers
verplicht onze diepgaande kennis met hen te delen. Nederland-kennisland, een mooier exportproduct dan hoogwaardige kennis is er eigenlijk niet Overdreven gezegd zou water
in de komende eeuw wel eens één van de dominante beginselen op politiek-bestuurlijk terrein kunnen worden. Immers. vanwege de schaarste zu llen niet alleen nationale en
regionale waterstromen gestuurd moeten worden. maar
ook continentale en mondiale systemen (denk aan oceanen. zee- en kustwateren) Elders heb ik gepleit voor de
oprichting van een sub-organisatie van de Verenigde Na-

Naarmate de mens er meer in slaagde wa ter door technische middelen te beheersen. leek het of die mens de natuurwetten rond water en bodem kon negeren Dat bleek
niet te kunnen zonder aanzienlijke schade aan systemen die
substraat vormen voor elk leven. De mens doet een stap terug en de ecologie bepaalt in hoge mate de grenzen van
handelen Geen menselijk egoïsme en centrisme. maar een
centrale rol voor sturingsprincipes die de natuur in zich
draagt Die constatering wordt breed ondersteund Nodig is
daarnaast dat er een zodanige invulling aan wordt gegeven ,
dat hoogwaardige en bol van technologie staande Westerse
samenlevingen voort kunnen. Het is onverstandig te ontkennen dat de wetten van de economie terzijde worden gesteld omwille van de ecologie De synthese leidt tot de conclusie dat de ontwikkelingen in het ruimtegebru ik. met
soms conflicterende belangen. en min of meer autonome
ontwikkelingen per grondgebruikfunctie van grote invloed
zijn op de wijze van waterbeheer. De interrelationele verbondenheid tussen ruimte en water maakt dat gebruiksfuncti es eisen stellen aan wate rbeh eer. maar tegelijk ook
dat het watersysteem grenzen stelt aan ruimteli jke ideeën.
Er zijn ta lrijke aspecten verbonden aan het nationale en regionale waterbeheer. Dominante functies (soms gescheiden. meestal verweven) zijn: land- en tuinbouw. bos en natuur. vestede lij ki ng. recreatie, drinkwatervoorziening en
mobiliteit Het ligt voor de hand maatschappelijke wensen
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ties, conform de reeds lang bestaande Food and Agriculture
Organisation voor voedsel (FAO).
BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Vanaf het jaar 2000 zijn er in Groningen, Drenthe, Overijssel
en Flevoland als gevolg van een ingrijpend schaalvergrotingsproces alleen nog maar omvangrijke waterschappen
overgebleven. Hun taken betreffen de zorg voor de waterkering, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit Deze zg. all-in
benadering, die de betrokken provincies hebben verkozen
boven het tot dan toe bestaande gescheiden beheer, biedt
naar mijn inzicht de beste garantie voor een heldere rol in
het watersysteembeheer en het daarvan af te leiden waterketenbeheer.
Friesland, dat nog een gescheiden beheersorganisatie kent
(inliggende kwantiteitsbeheerders in een overkoepelend, de
gehele provincie omvattend waterschap) zal noodgedwongen moeten werken met onderling af te stemmen beheersplannen. De vraag is of deze constructie op termijn houdbaar en doelmatig blijkt. Willen waterschappen de komende
tien jaren overleven, en een serieuze partner blijven in het
politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld, dan
zullen ze zich zo sterk mogelijk moeten organiseren. Daar
hoort een professionele ambtelijke organisatie bij Die
komt gemakkelijker tot stand bij all-in waterschappen Waterschappen zullen- los van wat wijs gevonden wordt op het
vlak van de bestuurlijke organisatievorm - alle zeilen bij
moeten zetten om goede afspraken te maken over verantwoordelijkheden en taken binnen het watersysteembeheer.
Bovendien moeten ze een gelijkwaardige partner zijn bij de
nadere invulling van het waterketenbeheer. Ontwikkelingen
op het snijvlak van overheid en markt dwingen waterschappen tot het formuleren van een visie en een strategie. Bovendien zal de onvermijdelijke internationalisering van wa-
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terkwaliteitsbeheer afspraken tot stand komen tussen de
waterschappen in de drie Noordelijke provincies. eventueel
uit te breiden met Overijssel. Als kostenbesparingen het gevolg zijn va n een grootschalige aanpak bij de uitvoering van
taken zoa ls de slibverwerking en de sanering van verontreinigde waterbodems. zal gebiedsoverstijgend gedacht moeten worden . De vorm waarin dat gebeurt laat zich nog niet
voorspell en. Die is ook regiospecifiek. Tot slot veroorloof ik
mij een wellicht wat gewaagde opmerking: niet alleen de
ambtenaren zullen zich voortdurend moeten her- en bijscholen. Ook van de bestuurders mag worden gevraagd zich
grondig te verd iepen in de materie waaro~e r zi j geacht worden beslissingen te nemen. Het is geen schande te constateren dat je als persoon bepaalde kennishiaten hebt. Daaraan dient evenwel direct gekoppeld te worden dat deze
lacunes door cursussen en gedegen leeswerk in de vakliteratuur opgevuld moeten worden.

tersystemen aan het beheer nu nog niet vermoede dimensies geven. Waterschappen. met name de bestuursleden en
de ambtelijke top. zullen een transformatieperiode ingaan
Het traditionele en vaak louter kwantiteitsbeherende waterschap heeft zijn tijd gehad Modern openbaa r bestuur
vraagt ook van de functionele democratie een gerichtheid
op het behartigen van deels meer algemene publieke belangen. Geen enkele weg is daarbij op voorhand uitgesloten.
mits deze maar bijdraagt aan de doelstelling: adequaat watersysteembeheer tegen de laagst maatschappel ij ke kosten.
Voorwaarde is bovendien dat deze democratie draagvlak behoudt b ij de burger (tegelijk ook kiezer). en dat de inbedding in de algemene democratie gegarandeerd blijft. Een en
ander betekent dat bedrijfseconomische principes volop
gelding hebben en dat gebruikmaking van de mogelijkheden va n "de markt" in beeld mogen komen. De dynamiek
van de huidige, zich intern ationa liserende samenleving
vraagt een loslaten van gedateerde sturingsconcepten en
een inspelen op moderne instrumenten van openbaar bestuur.

ETHISCH-FILOSOFISCHE ASPECTEN

Het is altijd moeilijk objectief te schrijven over ontwikkelingen die volop aan de gang zijn. Je ki jkt als het ware niet naar
de draaideur. maar je loopt er zelf in. En ieder weet dan dat
door d ie rondlopende beweging je zicht op de omgeving
verandert. Met die aantekening zou ik iets willen zeggen
over hetgeen zich lijkt af te tekenen in de positionering van
waterschappen ten opzichte van hun "U mwelt". Laten we
omwille van de duidelijkheid aansluiting zoeken bij premissen die ons vertrouwd zijn. Enerzijds is er "de markt". Verzamelbegri p voor plaatsen, onderhandelingen of samenwerkingsvormen waarin één ding centraal staat: het uit zijn op
rendement in een in beginsel onbeperkte concurrentie.
Aanbieders en vragers bevinden zich in een relatie die
dwingt tot doelmatigheid en doeltreffendheid. Er is competitie. Die gezonde econom ische wedijver moet er toe leiden
dat de aanbieder een kostprij s reali seert die hem doet over-

Deden de nu verdwenen waterschappen het dan zo slecht!
Geenszins. Er is vee l tot sta nd gebracht. er is uitstekend gewerkt naar de eisen van de tijd Omdat echter de omgeving
verandert. kan aa n een herijking van de taakinvulling niet
worden o ntkomen.
Ik denk dat de nieuwe wa terschappen in staat zullen zijn
zich stevig te positioneren als speler op het wa terveld . maar
evenzeer op beleidsvelden als ruimtelijke ordening, milieu.
natuur en landschap, en infrastru ctu ur. Voorzover ze dat
overigens al niet deden. Naar mijn oordeel zu ll en ze zich allereerst moeten richten op de gemeent en. als natuurlijke
partner in het stedelijk en landelij k gebied. De goede verhoudingen met de provincies zullen moeten worden bestendigd en uitgebouwd Dat geldt evenzeer ten aanzien va n
het Rijk Ik slu it niet uit dat met name in (delen va n) het wa-
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diepste "moeder natuur". "de schepping" of het natuurwetmatige systeem (wat men maar verkiest.) betreffen, met gericht beleid in stand gehouden moeten worden. Er is daartoe
een aantal beginselen ontwikkeld. Het zi jn beginselen als eigenheid. veerkracht. duurzaamheid. voorzorg en compensatie. Kort gezegd betekenen ze achtereenvolgens dat respect
moet bestaan voor wat op een bepaalde plaats eigen is aan
natuurlijke systemen. dat gebruik moet worden gemaakt van
de flexibiliteit daarvan. dat alleen op lange termijn handhaafbare en evenwichtige ingrepen gedaan mogen worden, dat
handelingen de natuurlijke kenmerken van natuurschoon,
dieren en planten niet mogen bedreigen en dat verloren ge-

leven op de markt. waarop in beginsel ook andere aanbieders zijn. De vrager naar een product of dienst wil allereerst
een lage prijs, maar wel tegen de voorwaarde dat er kwaliteit geleverd wordt. Echte marktpartijen, van kleine ondernemer tot multinational, geven hoog op van het overlevingsgevecht dat ze continu aangaan. Je bent pas echt
geslaagd wanneer je de harde wereld van omzet en winst
hebt durven binnengaan en belangrijker nog: tot de winnaars behoort. Anderzijds zijn er de overheden en van hen
afgeleide instellingen. Zij leveren producten en vooral diensten waarvan we als samenleving vinden dat die typisch
"des overheids" zijn (bijv. zorgplichten) of die de markt niet
wil genereren. De overheidssector wordt in vergelijking met
het bedrijfsleven wel als soft ervaren. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat de overheidsdiensten vooral gefinancierd worden uit belastingen en premies. De recent in
gang gezette ontwikkelingen van de "vermarkting" van bepaalde tot nu toe als vanzelfsprekend tot de overheid behorende diensten, werpen een nieuw licht op de vraag wat tot
het publieke domein behoort of zou moeten behoren. De
discussie spitst zich met name toe op producten en diensten die op het grensvlak liggen van publiek en privaat domein.
Over één facet van overheidsverantwoordelijkheid is men het
eens: elementaire normen en waarden, grootheden die ten
onder zouden kunnen gaan in een marktconform denken en
handelen, verdienen overheidsbescherming. Ik blijf verder
binnen water als beleidsveld. Water, bijvoorbeeld drinkwater.
heeft een (markt)prijs; overheden, nutsbedrijven of private
(Europese) rechtspersonen kunnen het verkopen. Water
heeft echter ook aspecten van belevingswaarde, duurzaamheid en toekomstwaarde. Deze zijn eigenlijk niet op geld
waardeerbaar te . maken. Tegelijkertijd verdienen ze overheidsbescherming en publieke, zorgvuldige bewaking Aard ig
nu is het te constateren dat er een bewustwording op gang
komt bij alle overheden, dat elementaire waarden, die ten
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De voorzitter van Dol/ardzijlvest, H.A. Lange, tussen
H.M. Koningin Beatrix en de
Commissaris der Koningin,
I. Aiders tijdens de wateroverlast, 30 oktober 1998.
[foto: I. Bosboom)

gane natuurwaarden moeten worden vervangen in of in de
nabijheid van een project Ik laat de uitwerking verder rusten.
Ik stel slechts vast dat waterstaatkundige ingrepen door bijvoorbeeld het waterschap niet -zoals traditioneel gebruikelijk - slechts getoetst worden aan technische en financiële
voorwaarden . maar evenzeer aan genoemde beginselen. In
de klassieke opvatting zijn techniek en financiën harde toetsingscriteria en natuurwaarden zachte criteria.
Ervaringen opgedaan via de fundamenteel afwijkende watersysteembenadering leren. dat de grenzen die watersystemen van nature in zich dragen ten langen leste de meest
harde, namelijk de meest confronterende zullen blijken.
Veronachtzaming van de draagkracht van natuurlijke grenzen brengt het voortbestaan van leven in gevaar. Bestuurders en ambtenaren zullen zich van dit gegeven terdege bewust moeten zijn We kennen allemaal de industriële
revolutie van rond 1860, we ervaren de informatietechnologie van onze tijd als revolutie voorzover deze grenzen opheft
en de wereld tot een global village maakt. waar zelfs de sky
niet meer the limit lijkt. De meest basale revolutie zal evenwel betreffen onze houding tegenover de ecologische grenzen van een overbevolkte wereld. Het zal ongetwijfeld
moeite kosten een transformatie in denken en doen te realiseren. Echter. daarzonder zal het niet gaan. Er zijn grenzen
aan de groei. waar die natuurlijke wetmatigheden bewust
negeert Waterschappen zullen -als deel van het openbaar
bestuur dat algemene belangen dient - in toenemende
mate geconfronteerd worden met de vraag hoe zij de ethisch-filosofische uitgangspunten in concreet beleid omzetten. Wellicht kan een waterschap een soort statuut (een
grondverklaring) formuleren waaraan het op dit vlak herinnerd wil en kan worden. Ik zou het een goede zaak vinden
als de nieuwe Noordelijke waterschappen daarin landelijk
het voortouw durven nemen. In een aantal wetten zi jn sommige van genoemde beginse len overigens al geregeld: ze
zijn derhalve al geldend recht op bepaalde beleidsvelden.

SCHARNIERPUNT TUSSEN TWEE WERELDEN

De Commissie Integraal Waterbeheer heeft in septembe r
1999 de voortgangsrapportage "Water in beeld" uitgebracht
De nota geeft uitvoering aan strategische uitgangspunten
van de Vierde nota waterhuishouding van voorjaar !999. De
wateroverlast van !998 heeft het denken over waterbeheer
een nieuwe impuls gegeven. De lage en hogere delen van
Nederland blijken niet onkwetsbaar te zijn. Onze samenlevingis-wellicht tè- afhankelijk van een vergaande en subtiele sturing van water. Naarmate we het technisch vernuft
meer en meer laten domineren - hetgeen zich het beste laat
illustreren door de vergaande informatie- en communicatietechnologie en de grote afhankelijkheid van automatiseringssystemen - kunnen relatief kleine bovenmatige
waterhoeveelheden grote maatschappelijke gevolgen veroorzaken. Het mooi uitgevoerde en leesbare rapport belicht
het internationaal waterbeleid en de organisatie, het instrumentarium en de financiering. Themaparagrafen gaan over
veiligheid, verdroging, emissies en waterbodems. De toestand van watersystemen komt aan de orde via de thema's
waterkwantiteit waterkwaliteit, ecologie en inrichting.
Hoofdthema is Water en ruimte: de mogelijkheden voor een
pregnante sturende rol van water op de ruimtelijke ordening worden verkend.
Wat zijn enkele conclusies van de Commissie:
de verdrogingsbestrijding loopt steeds beter. de doelstellingen voor 20 l 0 worden gehaald;
de diffuse verontreiniging uit landbouw en scheepvaart
wordt gericht bestreden;
de aanpak van de waterbodemproblematiek komt langzaam van de grond, de sanering is begonnen; grote baggerdepots zijn of worden ingericht
In het licht van deze beschouwing is het meest opvallend
dat waterbeheer anno 2000 niet meer mogelijk is zonder
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een fundamentele omslag in denken over water en vooral
ook watersystemen. Mip1 zorg betreft dan ook niet zozeer de
voortvarendheid van de technici . maar de snelheid waarmee bestuurders het transformatieproces in denken en
doen doormaken. Water geeft niet alleen ruimte. nadat het
naar onze wensen is gemanipuleerd Wate r vraagt ruimte.
om zich te kunnen gedragen overeenkomstig zijn natuurlijke dynamiek Water moet inspelen op àll e situaties
waarin ruimtegebruik aan de orde is. De Commissie geeft
indringende voorbeelden bij de vormgeving van de structuur van economische activiteiten. in stedenbouw en regionale planning, bij het ontw ikkelen van concepten voor de
logist ieke verbindingen van de toekomst voor personen- en
goederenvervoer. en bij het behouden van onze landschappelijke en culturele identiteit Vergissingen nu kosten later
(véél) ge ld Bouwen in risicogebieden is uit den boze.

ders durven zeggen. hetgeen hen niet van de plicht ontslaat
zo doelmatig mogelijk met andermans geld om te gaan
Grote. professionele waterschappen zullen zich de komende tien jaren nadrukkelijk moeten manifesteren. Ze zijn
een pol itieke machtsfactor omdat ze juist van water eeu wenlang een geweldige kennis hebben opgedaan Het ware
de nieuw opgerichte waterschappen gegund dat de verkiezingen in het jaar 2000 bestuurders opleveren die de taal
van de nieuwe tijd verstaan. Mensen met visie en durf. mensen die de inzichten van de kiezers omzetten in concreet en
eigentijds beleid . "De burger krijgt de overheid die hij verdient", wordt wel gezegd Laat de relatie kîezer- gekozene zó
intensief zijn, dat de bestuurlijke o rganisatie niet wegdrijft
van degenen om wie het uiteindelijk gaat: de bewoners van
ons veelkleurige land. We bevinden ons waar het het waterbeheer betreft op een besli ssend scharn ierpunt in inricht ing en beheer van stad en ommeland. Traditioneel waterbeheer dat voora l op landbouwbelangen was gericht. zal
plaatsmaken voor een beheer dat met een breed palet van
maatschappelijke ontwikkelingen raakvlakken vertoont

Watersysteembeheer komt in een veel breder perspectief te
staan dan ooit tevoren. Ik durf de stelling aan dat wanneer
wate rschappen niet waren opgeschaald. de bestuurssamen stelling niet was verbreed. de taakin vulling niet vanuit de
integraliteit was benaderd . wegge lopen zou zijn voor medevera ntwoordelijkheid in de waterketen. de ogen gesloten
zouden zijn voor internationa le ontwikkelingen en tenslotte
geen animo zou bestaan om vergaand samen te
werken met mede-overheden en belangenorgan isat ies. dat
de waterschappen dan verdampt zouden zijn in het bestuurlijk krachtenveld Functionele overheden kunnen zich
slechts volwaardig manifesteren als ze vanuit een krachtige
visie en sterke strategie mee willen denken en handelen.
Dan komt de in bedd ing in de maatschappelijke. politieke,
bestuurlijke en marktomgeving optimaal tot zijn recht Dat
za l ongetwijfe ld leiden tot een andere- en wellicht ook ruimere- inzet van belast inggeld Het is een illusie te denken
dat waterbeheer in onze dichtbevolkte en hoogwaa rd ige samenleving voor een klein bedrag kan. Dat moeten bestuur-

DURE PLICHT, SCHITTERENDE UITDAGING

In een boek als d it. waarin verleden en toekomst een plek
kregen. mag een wat meer algemene beschouwing niet ontbreken. De indruk mag immers niet ontstaan dat wat we nu
over water zeggen alles wat geweest is aan de kant zet. Vele
eeuwen lang hebben onze voorouders met alle beschikbare
mi ddelen ons land droog gehouden en van een op het bodemgebruik gerichte waterstaatkundige infrastructuur voorzien. Er zijn "wereldwonderen" verricht De Nederlander hersch iep een onbewoonbare delta tot een prachtig land waar
we trots op mogen zijn. Waterschappen hebben daaraan
een substantiële bijdrage geleverd: van !200 tot 2000: jaar
in jaar uit is de strijd met water aa ngegaan en is water benut voor menselijke behoeften. De kennis over water heeft
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Genodigden bij de opening
van fJet gemaal Crerner,
1933.

schande wat wijze r geword en zijn wij we l anders tegen water aa n gaan kijken We worden daa r deels toe gedwongen
door zich wijzigende kl imatologische o mstandigheden De
gewijzigde inzichten betreffen voora l de kwetsbaa rheid van
gecompliceerde loka le, regi ona le, natio na le en transnationale watersystemen. Mogen we derhalve constateren dat
anders tegen water- en landsystemen wordt aangekeken
dan tot aan de jaren tachtig gebrui kelijk was. parallel daaraa n - overigens zonder d irect causaa l verband - verliepen

zich verdiept. Onder leiding va n Ri jkswaterstaat, di e al 200
jaar de leiding heeft over de inrichting van droog en nat Nederland (samen met andere departementen) heeft grootschalig onderzoek ons uiteindelijk gebracht bij een halt
houden van de mens bij de grenzen die de natuur stelt. Watersysteembeheer moet gericht zij n op het rea li se ren van
evenwicht ter wille van de duurzaamheid. Water als zodan ig
is de eeuwen door niet veranderd . Het gedraagt zich nog
steeds volgens dezelfde natuurwetten. Door schade en
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de fusieprocessen in waterschapsland Ook de veralgemenisering van de waterschapsbesturen via de categorie ingezetenen heeft b ijgedragen aan een uit de luwte treden van waterschappen_ Uit een oogpunt van wetgeving bezien hebben
zowel de "staatsrechtelij ke" Waterschapswet en de juridisch-beheerstechnische Wet op de waterhuishouding vergaand bijgedragen aan de vern ieuwingsimpu lsen die waterschappen vanaf 1990 hebben bereikt Wellicht is het nieuwe
wi jn in oude zakken. sterker: dat moet het eigenl ijk ook zijn_
De kracht van lokaal en regionaal waterbeheer door waterschappen ligt namelijk ten diepste in de traditie. in de verbondenheid van gemeenschap èn individu met hen die voor
veiligheid en droge voeten zorgen Vooral als het water te
overvloed ig aanwezig is of er grote schaarste is, voelen we
weer hoe afhankelijk we zijn van een goede waterhuishouding
Misschien zijn we wel verwend met een zó verfijnd stelsel
van dijken, gemalen. rivieren. beken en kanalen dat we amper beseffen dat het mensenwerk blijft en dat àlle risico's
nooit zijn uit te sluiten Voor Zeeuwen is 1953 als de dag
van gisteren. voor veel andere landgenoten lijkt dreiging
van zee en rivieren vooral theorie Het is goed dat er in dit
land een zeer breed draagvlak bestaat voor de functionee l
ingerichte waterschappen In Europees perspectief bezien
krijgen ze de kans zich als stroomgebiedautoriteiten grensoverschri jdend te profi leren Naar mijn stellige overtuiging
kunnen waterschappen vol goede moed verder, mits ze antennes houden voor wat er in hun maatschappeli jke omgeving gebeurt en van hen gevraagd wordt Het sleutelwoord
zal samenwerking zijn_ Investeer in mensen en organisat ies.
in collega-overheden en belangengroeperingen Water is
van ons allemaal. het schept rechten en plichten. De huidige generatie bestuu rders en ambtenaren is gehouden het
water zó te beheren dat opvolgende generaties er evenzeer
de vruchten van kunnen plukken Een dure pli cht . een schitterende uitdaging_"Geen spijt van het verleden. geen angst

voor de toekomst". Moedig voorwaarts dus, in het waterspoor van al diegenen die hun verantwoordelijkheid gedurende eeuwen hebben genomen.

/
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