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"Verdereconcentratie
waterschappenisniet
verstandig"
Hetheeft langgeduurdvoordatinNederland debestrijding vandewaterverontreiniging actie/ter
handwerdgenomenalseerstestapophetgebiedvandezorgvoorkwaliteitvanlietoppervlaktewater.In 1950kreeg,vooruitlopendopdeWetverontreinigingoppervlaktewater(15170], hetWaterschap
DeDommelalseerstedeopdrachtrioolwatertegaanzuiveren,eenpioniersfunctie diu.Hoekijktmr.
drs.PeterGlas,sindstweejaardewatergraajvanditwaterschapinBoxtel,tegendehuidigeontwikkelingenïndewatersectoraan?
U bentineenroemruchtetraditiegetreden.
'jazeker, mensenalsVosterseneenpaar
jaar laterSegershebbenvelejareneengrote
rolindewaterschapswereld gespeeld.Voor
mijwasdezewereldnieuwtoenikin2002
naardefunctie vanwatergraafsolliciteerde.
IkkendeDeDommelnietenDeDommel
kendemijniet.Namijn afstuderen alsbioloogaandeRijksuniversiteitLeidenin1982
benikindienstgekomenvanhetWaterloop
kundigLaboratorium(WL) inDelft.De
gedachtedaarwasdatje waterkwaliteitsprocessennetzozoukunnen modellerenalsde
fysische en technische
watervragen waarhet
WLzichtotdie tijd
hoofdzakelijk meebezig
hield."
"Indetijd vande
Deltawerken hadhetWLdestroom ende
wind inderug.Indejaren nahet voltooien
vandeOosterscheldedam kreeghetookte
makenmet tegenstroom en tegenwind.
Milieuproblemen en financieringsvraagstukkendieervoorheennietwaren,dienden
zichaan.Hoegajedaarmeeom,watvoot
fenomenen zijn daarbij aandeorde?Ikben
toenbestuursrecht gaanstuderen, inhet bijzonder waterstaats-enmilieurecht,enafgestudeerdopeenscriptieoverdebestuurlijke
enjuridischeaspectenvande natuurontwikkelinginhetrivierengebied,eensoort snijpuntvanallebeleidsterreinen die daarbij
aandeorde zijn."

meerophetbereiken vanconsensus gericht.
Polderen iseenwoorddatje primair inHollandplaatst,maarophetzand wordterook
heelwatafgepolderd. Inhetvoorafbereiken
vanovereenstemming wordtveelenergie
gestoken.Verderheeft Brabantveelprachtigenatuur, meerdandeRandstad.Ookde
traditiekomjehiersteedstegen.Webreken
ditjaar éénvandeoudste rioolwaterzuiveringenvanNederland af:deinstallatie van
Tilburg-Oost,daterend uit 1937.Eenrwzi
dieoverigenspasin 1995overgedragen isaan
DeDommel."
"Zo'n 15jaar lang
heeft deGemeenschappelijke Technologische
Dienst(GTD)vanDe
Dommel,DeAaenDe
Maaskant vooropgelopenophetgebiedvanonderzoeken afvalwatertechnologieinNederland.Nu isdeGTD
ontmanteld enopgedeeld tussenDeDommelenerzijds enhetdoor samenvoeging
nieuwgevormdewaterschapAaenMaas
anderzijds."

"InBrabantkomtgeen
waterketenheàrijf

Wasdeoverganggroot?
'je komt ineenandetewereldterecht.In
Noord-Holland, waarikvandaan kom,wordenbijeendiscussiedekoppengetelden
beslistdemeerderheid. Hier ismenveel
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Heefthetvooroplopentoteenremmende
voorspronggeleid?
"Waarwetegenaan lopen,isdatderioolwaterzuiveringen nietalteruim bemeten
blijken tezijn,dat weminder water willen
latenovetstortenendatwedegrootste
moeitehebbenomaandeeisvan75procent
reductievanstikstofenfosfaat tevoldoen.
Wezijn bijna degoedkoopste inNederland.
Daarzijn wetrotsop.Maarhet isgeendoel
opzich.Het magdebenodigde maatregelen
nietindewegstaan.De Kaderrichtlijn
Watereistdatwedeemissievanprioritaire
stoffen terugdringen. Maardaargaateen

discussieaanvooraf.Waarligtperstofofper
categoriestoffen demeestzinvolle aanpak,
indeaanpakbijdebron ofindeaanpak bij
derioolwaterzuivering?"
"Aanpakbijdebroneisteengenerieke
aanpakvandeministeriesvanVROM,LNVof
VerkeerenWaterstaatofvanalledriesamen.
Aanpakbijderioolwaterzuivering kandeverkeerdeoptiezijn.Hetzijntechnischevragen
(watkan?),vragenoverdeeffectiviteit (wat
werkt?)envragenoverdeefficiency (watis
hetresultaat pergeïnvesteerdeeuro?).Die
moeteneerstbeantwootd worden.Nu isde
bandbreedtenogtegroot.Alsbestuurder heb
iktotnu toeweinigrichtinggezienindeaanpakvandehogereoverheden."
Hetheeftmijaltijd verbaasddatgeenhogere
eisengesteldwerdenaandekwaliteitvanhet
effluentvaneenrwzi.DiteffectvandeKRWlijkt
mijeengoedeontwikkeling.
"Inhetbeheersgebied vanDeDommel
liggenbekendiealshetwarebijeenrioolwaterzuiveringontspringen.Alshet niet het
gehelejaar zois,dan welindezomer.Dat
vereisteenhoogwaardigeffluent, uiteraard.
Maarerzijn ookstoffen inhetwaterdie
maarvoor20procentuiteenzuiveringsinstallatiekomenenvoor80procent uit diffusebronnen.Danmoetendiediffuse bronnen
aangepakt worden.Daarheeft het waterschapgeeninsttumentarium voor.Het
waterschap kanhetprobleemwelaangeven
enbenoemen,eroveradviserenenhetagenderen.Datspeeltbijvoorbeeldbijdemeststoffen endeuitlogingvancadmium inde
Kempen.Wijkunnen het'bottom-up'aande
ordestellen.Deoplossingeistechter'topdown'-maatregelenvandecentraleoverheid.Beideprocessen werken tegelijk."
"Alswein2015echtaandenormen van
deKRWmoetenvoldoen,zaldatnogeen
grootprobleemzijn.Nu isdeKRWinwezen
eenecologischerichtlijn. Opecologisch
gebied kunnen wegelukkigookzelfveel
doen.Wezijn drukbezigmetdeaanlegvan
ecologischeverbindingszones langsde
waterlopen,hetweermeanderend maken
vanbekenenhetaanbrengen van vistrappen
bijstuwen.Aldiemaatregelen zijn ook
nodigomstraks aandeecologische normen
tevoldoen."
"Deelswordenzeinonzeprovinciegefinancierd uit deReconstructiewet, die
bedoeld isvoorderevitaliseringvanhet landelijkgebied.Diewetwas oorspronkelijk
bedoeldvoorhetverplaatsen van bedrijven
tervermindering vanhinder inhun omgevingenterverbetering vanhet milieu,maar
dezewetwordtnu indepraktijk verbreed

tiatief waarbij weeffluent vanderwziTilburg-Noord metMBR-technologiezover
zuiverendarhetalsindustriewater gebruikr
kanworden.Debedrijven diehet afnemen,
beperkendan deonttrekking vangrondwater.Eenbescheiden beginmeteen capaciteit
van0,5 miljoen kubiekemeterperjaar.De
BVmoerzichzelfbedruipen."
Gaatu ookbijvoorbeeld inEindhovenzo'n
planonrwikkclen?
"InEindhovenliggendeproblemen
omgekeerd.Philipspompt veelgrondwater
op, maar heeft dateigenlijk niermeernodig.
Alsmen stoptmetpompen,gaatdegrondwaterstand inEindhovenééntot 1,5meter
omhoog.Datkandestadnietaan.We bekijkennu met hetbedrijfzelf metBrabanr
Water,degemeente endeprovinciewarer
hetbestkangebeuren omtoesrandenzoals
inEnschedenahetsluiten vandetextielbedrijven, tevoorkomen.Blijven pompenis
nodig,inhetrioollaten lopen iszonde.Wellichtgebruik inverdroogde natuurgebieden
mogelijk ofgebruik alsindusrriewater en
misschien ishet weleen bronvoordedrinkwaterwinning."
PeterGlas(foto: Zandccfotografic

toteenkwaliteitsimpuls voorhet landelijk
gebied,ookophetgebiedvanhet waterbeheer.InNoord-Brabant staatvoor 160miljoeneuroaanprojecten ophet programma.
Daarvanbetalen dewaterschappen ende
provincieieder30miljoen euro.Samengaan
weopzoeknaardeoverige 100miljoen euro
bijRijk,EuropeseUnieenanderepartners in
Noord-Brabant. Onderdeprojecten vallen
onder meerelfwaterbergingslocaties."
"DeprovincieNoord-Brabant heeft in
hetkadervandeReconsrructiewet vier
waterdoelengeformuleerd: waterberging,
beekhersrel,anri-verdrogingsmaatregelen
enwaterkwaliteitsverbetering. Dievolgorde
isinprincipenierals prioriteitsvolgorde
bedoeld,maarwerktindepraktijk welzo.
DeReconstrucriewet loopt tot2or2."
ikheb uhetonderscheidtussenwatersysteem
enwaterketennogniethorennoemen.
"Sterker nog,wegaanbijWarerschapDe
Dommeldesectoren watersysreembeheer en
waterketenbeheer samenvoegen.InNoordBrabanrkomtgeenwaterketenbedrijf Daar
zijn allebetrokkenen hetovereens:provincie,gemeenten,waterschappen en Brabant
Water.Wegeloven welinoptimalisariedoor
beteresamenwerking.Veelinvesteringswinst valt tehalen ineenbetere afstemming
russen rioleringenzuivering.Wezijn daar
inderegioEindhoven meracht gemeenten
overbezig.Wewillen met sturinggaan wer-

kenomhetaantal overstortingen tebeperkendoordebergingscapaciteit diein het
gehelesysteemaanwezig is,beter te benutten.Wewillendeinkoopafsremmen én
beheerenonderhoud samendoen.Dit loopt
nu altenaanzienvanalleswatmetIBA'ste
makenheeft, vaninkooptotonderhoud.We
zijn bereidomrioolgemalen vangemeenten
overrenemenendoendatook."
"WepratenmetBrabantWaterende
gemeenten overéénrekeningwaaropalle
warerlasteningevorderd worden.Onze filosofie is:eersrdoen,endankunnenwelater
nogweleenszienoferééndienst moet
komen.Maaropderesultaten vandatdoen,
willen weafgerekend worden,nual."
HoedenktuoverhetRijksbeleid tenaanzien
vanéénwatertariej?
"Ikvinddatnietzinvol.Niet allewoningenzijn bemeterd,deprijselasticiteit van
waterisgeringwaardoordeprijs omhoog
gaaralsmenzuinigomgaat metwater.Dat
isaandeburger niet uit teleggen.Ikhebdit
tegenstaatssecretarisVanGeelgezegden
begrependathijgeenactieopdit punt
onderneemt, maar alleeninitiatieven uit het
veldafwachr, zoalsnu uirAmsterdam."
"MaarinBrabantwilniemand dekant
vaneenwaterketenbedrijf op, welsamenwerken waardatzinvol is.Wehebben met
degemeenteTilburgenTWMdeBVSamen
Stromenopgericht.Eenduurzaamheidini-

Verwachtuverdereconcentratiesindewaterschapswereld?
"InNederlandzijnnu 26warerschappen.
Bijverderefusies wordendewaterschappen te
groottenopzichtevandeprovincies.Dan
komthetbestaansrechtvandewaterschappen
aandeordeengaanerstemmenopomde
takenvanhetwaterschaponderrebrengenbij
deprovincie.Ikachrdatbestuurlijk nietverstandig.Hetwaterschapiseenvormvan
lokaalbesruur.Hethoudtzichbezigmetberging,hetweerlatenmeanderenvanrivieren,
dezuivering;allemaalinwezenlokalezaken.
Waterschappenmoetenookoverleggenmer
delokaleoverheid,omdatdegemeenteeen
onmisbaaronderdeelisvanonzetaak.Het
functioneel enhetalgemeenbestuur hebben
elkaarnodig,moerenelkaarversterken,maar
kunneneikaarstakennietovernemen.Want
alleeneeneigenfinanciering kanervoorzorgendateraltijd voldoendegeldisvoorhetin
stand houdenvanhetwatersysteem.Waterschappenhebbendieeigenfinanciering.De
algemenedemocratieheeft rampennodigom
langerermijnwerken rerealiseren.Opdekorte
termijn bezuinigt menaltijd ophetonderhoudvanwegen,riolenenkades.Zonder
waterschappenzouerminstensvierkeerper
jaareenkadealsinWilnisafschuiven.Die
kantmoetenwebeslistnietop.Alleenalsde
provincieszoudenopschalen,zoueenverdere
waterschapsconcentrarieaandeordekunnen
komen.Eerderniet."<f
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H20

13-2005

