actualiteit

Regeerakkoord: duidelijke
plannen, onduidelijke gevolgen
De waterschappen blijven, maar moeten zich beperken tot hun kerntaken.
Gemeenteraden kiezen voortaan de waterschapsbesturen. Het regeerakkoord
van VVD en CDA is helder. De zin ‘Het Besluit beheer Haringvlietsluizen
(Kierbesluit) wordt ingetrokken’ laat zelfs niets aan duidelijkheid over. Over de
gevolgen van die beslissing staat niets in het akkoord. Naast opluchting zijn er
ook boze reacties op het voornemen de ontpoldering van de Hedwigepolder
toch niet door te laten gaan. Een overzicht van de waterplannen van de nieuwe
coalitie.

De Haringvlietsluizen (foto: Rijkswaterstaat).

E

en aantal jaren geleden is het beheer
van een aantal deltawerken tegen
het licht gehouden om de waterhuishouding in het deltagebied duurzaam te
verbeteren. Het inlaten van zout water door
het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen (per 2015 zouden ze helemaal open
gaan) heeft positieve ecologische gevolgen,
maar betekent ook dat een deel van het
Haringvliet weer brak wordt. Daardoor is het
nodig de drinkwaterwinning naar het oosten
te verplaatsen, waar het zoute water niet
komt. De drinkwatersector, met name Evides,
heeft zich grote zorgen gemaakt over dit
Kierbesluit. De productie van drinkwater zou
er door in gevaar kunnen komen. Boeren en
tuinders op Goeree-Overflakkee en in het
Westland, die afhankelijk zijn van zoet water,
zijn ook blij met het terugdraaien van het
Kierbesluit, maar milieuorganisaties luiden de
alarmbellen.
Er komen geen nieuwe besluiten tot
ontpoldering. Bestaande plannen worden
volgens het regeerakkoord heroverwogen:
‘Nu de verdieping van de Westerschelde is
afgerond, wordt in overleg met Vlaanderen
een alternatief ontwikkeld voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in ZeeuwsVlaanderen. Daarbij wordt ook gedacht aan
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de plannen die eerder door de Zeeuwse
waterschappen zijn ontwikkeld’. Volgens
regionale media zouden de Vlaamse eerste
minister Kris Peeters en de Antwerpse
havenschepen Marc Van Peel, net als de
Zeeuwse Milieufederatie, vinden dat
Nederland de verdragsregels moet naleven.
Zij zijn niet blij met de hernieuwde discussie
over de overeenkomst, waartoe na lang
onderhandelen met het vorige kabinet is
besloten. Om Antwerpen bereikbaar te
houden voor grotere zeeschepen, wilden de
Belgen de monding van de rivier
uitbaggeren. Het natuurverlies dat hiermee
gepaard gaat, zou worden gecompenseerd
door het onder water zetten van de
Hedwigepolder, die deels op Belgisch en
Nederlands grondgebied ligt.

Veiligheid

Vergroting van de waterveiligheid van de
delta blijft een kerntaak van de overheid en is
nodig om te kunnen blijven voldoen aan
geldende normen, zo staat te lezen in het
regeerakkoord. Andere genoemde
maatregelen op dit gebied zijn:
•	Achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd;
•	Er wordt verder gewerkt aan veilige dijken
en waterkeringen;
•	De kust wordt ook verder versterkt;

	Het kabinet zal de voorstellen van de
Deltacommissie nader bekijken en
uitwerken in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport;
•	En het kabinet en de betrokken overheden
willen komen tot een ‘doelmatiger
waterbeheer’. Wat hiermee precies
bedoeld wordt, is nu nog onduidelijk.
•

Verder beloven de coalitiepartners dat de
maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater voortgang kunnen
vinden, met name in stedelijke gebieden.

Bestuur

Op het terrein van het bestuur gaat het
kabinet Rutte/Verhagen uit van een
krachtige, kleine en dienstverlenende
overheid met minder ambtenaren, regels en
bestuurders. Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen moeten zich beperken tot
hun kerntaken. Per beleidsterrein zijn ten
hoogste twee bestuurslagen betrokken bij
hetzelfde onderwerp. Het kabinet kondigt
een voorstel aan dat inhoudt dat gemeenteraden de waterschapsbesturen gaan kiezen.
Het aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers bij waterschappen - net als in
andere overheidsorganen - wil het kabinet
verminderen.

