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"MenpaktinDenHaag
nietdoor"
Noord-Holland tennoordenvan lietNoordzcckanaal washetgebiedwaarbijna eeneeuw lang twee
hoogheemraadschappeninhetzcl/dcgebicdbestonden:UirwatcrendcSluizenalswaterbeheerderen
Noorderkwartierabdijk-enwebbeheerder.Inmiddelszijndezeinverschillendejusierondesperijanuari
2003 metdevijfinleende kwantiteitsbeherendewaterschappensamengevoegdtotéén hoogheemraadschap:HollandsNoorderkwartier.Totdijkgraafvanditnieuwewaterschapdatwater,zeewering,dijken
enwegenbeheert,werdMoniquedeVriesbenoemd,devroegerestaatssecretarisvanVerkeeren Waterstaat.InFurnierendsprakMaartenGastmethaaroverhaarvisieopdehuidigesituatieindewatersector.
NoorderkwartierzatinAlkmaar,UitwaterendeSluizeninEdam,uzitinPurmerend.
"Dit iseentijdelijke situatie.DehistorischepandeninEdamenAlkmaarwaren te
kleinvoordenieuweorganisatie.Toenisdit
gebouw inPurmerend gehuurd,eengangbaar kantoor, inafwachting vaneen definitiefbesluitovereenuiteindelijke vestiging.
Het isdebedoelingdatdit besluiteind dit
jaar genomen wordt."
"Inmiddels zijn onzedenkbeelden over
deopzetvandeorganisatie ookveranderd,
overwatje centraaldoeten wat decentraal
indistricten,overhetaantal medewerkers
datuiteindelijk nodig is.""Bijdelaatste
fusie metdeinliggende waterschappen iser
eigenlijk alleensamengevoegd.Toenisgeen
optimalisatieslaggemaakt.Westartten in
2003met890fte's,maar hetwordenerzeker
minder.Nu alzijn erzo'n75plekken niet
ingevuld.Injuli verwachten wedat het
bestuur eenbesluit neemt overde hoofdstructuur."
"Zoalsgezegdwillenweaanheteinde
vanditjaar eenbesluitnemen overdetoekomstigehuisvesting.Veelonderdelen van
onzeorganisatiezijn nogapart gehuisvest,
zoalshet afvalwaterketenbedrijf (AWKB),dat
nueenplekheeft inenkele indrukwekkende
oudepandenaandeLingerzijdemetdetheekoepelsindetuin.Wijwillen hetAWKBbij
derestvandeorganisatie voegen."

diekennisopverschillendemanieren bundelen.Dankzij deautomatisering hoefje
nietoveralterplekketezijn enhebjeveel
minderdistricten nodig.Ookdeagrarische
bedrijven wordengroter.Diedenkenookin
grotereeenheden.Endeagrariërweetons
prima tevinden,waarweookzitten.
"Onzegroteopgaven komen uit het
NationaalBestuursakkoord Waterenuitde
Kaderrichtlijn Water.InhetNBWisvastgelegddatoverstromingen zoalsindejaren
negentigniet meermogen voorkomen,ook
niet alshetklimaat verandert.DeKWRis
eenecologischgeoriënteerde richtlijn. Het
aquatischecosysteemmoetbeter worden.
Wijmoeten kwaliteit enkwantiteit samenvoegeninhetbeleid,deuitvoeringen handhaving.KeurendeWet verontreiniging
oppervlaktewater moeten samengehanteetd
worden.Datiseengroeiproces,dat tijd
nodigheeft. Deskundigen en deskundighedenmoeten bijelkaar komen, moeten
samengevoegd worden."

Hoegaatuoverstromingenabinipp8voorkomen?
"Wijhebbengeengrotebergingsgebiedennodig.Indeverschillendebemalingsgebieden isvoldoende berging tevindenen
temaken.Doorsloten teverbreden,oevers
glooiend temaken(watookeenecologische
verbeteringgeeft),stuwengoedaftestemmenendestuwpanden maximaal te benutten.Somszijn ookmaatregelen bij derden
Gebiedenab Waterland, debinnendumrand,
West-Frieslandverschülensterk. Hoevindtdaar- nodigofzijn maatregelen te combineren,
bijvoorbeeld inderecreatiesfeer. Wellicht
opafstemmingplaats?
blijken erookgebieden tezijn waar niet
"Wehebben inditgebied eigenlijk alles,
meeralleskan,zoalshet telenvanbollen.
behalverivieren.Sloten,kanalen, meren,
Dankaneenfunctiebeperking ineengebied
duinbeken, binnendijken, buitendijken, zeenodigzijn, meteeneventueleschadelooswerendeduinen,wegen.Voorhet beheer
stellingsregeling."
ervan hebben wedekennis inhuis.Iekunt
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ikherinnermeeenheftigediscussieoverbergenof
malen.
"IndelaatstevergaderingvanhetAlgemeen Bestuur vanUitwaterende Sluizen
voordelaatstefusie ishetbesluit genomen
totdebouwvaneengemaalbijSchardam,
aanhetIJsselmeet,meteencapaciteit die
nader bepaald moet worden.Inmiddels hebbenwenieuweinzichten.Mogelijk kan het
plaatsen van'voorstuwets', horizontale
pompendiehetwatersnellerdoen stromen,
onsdemogelijkheidgevenommeerwater te
lozenalshet buitenwater laagstaat."
"Inmijn vorigefunctie hebikeraan
meegewerkt decapaciteitvande spuisluizen
vanhetIJsselmeernaardeWaddenzee aanmerkelijk tevergroten,zodat het IJsselmeer
indetoekomst minder vaakeenhoogpeil
heeft."
"Op7Juliwordendeeerste voortstuwers
ingebruikgenomen indeAmstelmeerboezem.Wegaandaarmeeervaringopdoen.Je
hoeft nietaltijd voordeeeuwigheid tebouwen.Wekunnen eendefinitieve keuzeover
plaatsencapaciteit nu tienjaar uitstellen en
zodetijd gebruiken omzogoedmogelijk in
tespelenopdeveranderende omstandighedenendewensen van medebetrokkenen,
gemeenten engebruikers vanhetgebied."
Watdoetuindestedelijkegebieden?
"Welopenaantegendegevolgenvan
onzewelvaart.Steedsmeer woningen,
bedrijven,wegen,steedsmeer verhard
oppervlak.Endestedelijke samenleving
raaktsnelontwricht alsbijvoorbeeld tunnelsvolwatet lopen.Wehebben nude
watertoets,waarmeeelkeuitbreiding opzijn
watethuishoudkundige consequenties
wordtbekeken.Enbestaande situaties
bezienweopnieuw alsergewerktwordt.Wij
kijken waar wewatetberging kunnen organiseren.Eenflinkaantalgemeentenismet
afkoppeling vanregenwater bezig.Wegeven
daar subsidievoor."
WatvraagtdeKaderrichtlijn Watervanu?
"DeKRWheeft eenomslagindenken tot
gevolg.DeWvoginguitvandelozing,de
sanetingvandeafvalwaterstroom. DeKRW
gaatuit vanhetwater,degewenste bestemmingendedaatmeesamenhangende kwaliteit."
"DeWvoheeft veeleffect gehad.Zuiveringenzijn gebouwdenlozingenzijngesaneerd.Nu moetenweandersgaan kijken.
Welkekwaliteit willenwewaar?Hoehoog
leggenwedelat?Welkestoffen gaanwe
meten inhetwater?Waarkomendievandaan?Hoekunnen wegehalten tetugbren-

InuwwaterschapishetAWKB verbijzonderd.Is
datdeaanzettoteen waterketenbedrijj?
"HetAWKB isbinnen deorganisatie verbijzonderd, nietdaarbuiten.Vaneenbetere
afstemming opderiolering isrendement te
verwachten.Metde drinkwatervoorziening
hebben weminder raakvlakken.DeWvoheffing iseen forfait, meteenapart vrijstellingsregiem,geheelandersdan eenprijs per
kubieke meter."
"Deproefmetéénwaterketentariefin
Medemblik heeft uitgewezendateenintegraaltariefgeeneffect heeft. Drinkwateris
relatiefgoedkoop,niemandgaatminder douchen.Bovendienbestaateenzeergrootdeel
vandeprijs uitvastekosten.Ikzieernietsin
omalleenvanwegehetprincipeher huidige
systeemtewijzigen.Datlevertnietsop."

MoniquedeVries
gen?Watkanlocaalgebeuren,maar wat
moetnationaalofEuropeesgeregeld worden?Alshetgaatomemissiesuit bijvoorbeeldauto's isBrusselaanzet,voorbestrijdingsmiddelen deministervanLNV."
"Hoeliggenkosten enbaten vanmaatregelenbijdebron danwelmaatregelen bijde
zuivering,hoestaathet metde effectiviteit?"
Bijwelkministerieligtdeverantwoordelijkheid
voordeKRW, bij Verkeeren Waterstaatofbij
VROM?
"Bij het ministerie vanVerkeeren
Waterstaat.Daarisgeendiscussieover
mogelijk. Maar het ministerie vanVROMzal
vaakookmaatregelen moeten nemen enhet
ministerie vanLNVeveneens.Vanuitde
natuurhoek legtLNVdelathoog.Vanuitde
landbouwhoek ligtdat moeilijker."
"Overhetsamenspel metDenHaag
maakikmezorgen.Ikbenbangdat men
daarsteedsmeerkiestvoor'endofpipe'oplossingen.Datdewaterschappen voor
maatschappelijke kostenopdraaien, terwijl
hetrendement vanonzemaatregelen steeds
lagerkomt teliggen,hoeverderje inhetzuiveringsproceskomt.Eenvoorbeeld, antifoulingmiddelen opbotenzijn slechtvoorhet
aquatischecosysteem.Toepassingisdoor
Nederland verboden, maarmen isvergeten
ditaanBrusseldoor tegeven.Demiddelen
zijn nu nietgenotificeerd, waardoorwijgeen
verbod kunnen afdwingen."
"Menpakt inDenHaagnietdoorenik
benbangdaterzosteedsmeeropons bordje
terecht komt.Hoegaatmen bijvoorbeeld de
medicijnresten inwateraanpakken?Datis
ookzo'n probleem.Terwijl een algemeen
gegevenisdatalsdewaterkwaliteit goedis,
hetmilieubeleid goed is.Webrengen in

Unieverband nu deproblemen inkaart.Welkemaatregelen zijn nodig,wiemoet wat
doen,watgaat hetkosten?Watmoet in2015
bereikt zijn, wat in2022,watin2029,wat
noglater?"
"HoehebtudeovergangvanDenHaagnaar
Purmerendervaren?"
"Ikkom uitDenHaag,bendaar geboren
enhebdaaraltijd gewoond engewerkt.Ik
hebItaliaansgestudeerd enheb 18jaarop
hetKoninklijkConservatorium lesgegeven
aanzangersenmusici."
"In 19514 D e n ikindeTweedeKamer
gekomenenin 1998 benikstaatssecretatis
geworden.Daarhebikherwater leren kennen,metontzettend veelplezier.Hetwerk
inderegioisnieuwvoormij.Doordeweek
woonikinEdam,inherweekend inDen
Haag.Alsbestuurder houd ikmevooral
bezigmetdecontacten metdeprovincie,het
ministerie endeUnievan Waterschappen.
Deechtewaterdeskundigheid zitindeorganisatie.Ikbrengmijn bestuurlijke ervaring
in."
Waarspitsthetoverlegmetdeprovinciezichop
toe?
"ErligteenKustvisie2050vandeprovincie,diedezwakkeschakelsinde kustlijn
aanwijst. Welkemaatregelen zijn nodig."
"Deprovinciewerktaaneen nieuw
waterhuishoudingsplan. Ervindteen herijkingplaatsvanderelatie provincie-watetschap.Wewordenmeerpartners dandatde
provincietoezicht houdt.Waarovergaan wij
rapporteren,watlaatmenaanonsover?In
deRO-plannenwordt hetwateraspect steeds
belangrijker. Daar heeft deprovincieookeen
belangrijke regierol."

Denktuaanhetovernemenvanhetbeheervan
rioolstelselsvangemeenten?
"Neen,hetbeheer vanderioleringiste
stetkverbonden metandere gemeentelijke
taken.Wijrichten onsalleenopeenbetere
afstemming.Dezorgvooreengoede riolering
isenblijft eentaakvandegemeente.Datis
wettelijk vastgelegd.Alsdegemeentehetniet
zelfwildoen,kanzijdeuitvoering uitstekend
uitbesteden aaneenbedrijf Netzoalswaterschappendezuiveringvanhet afvalwater
kunnen uitbesteden.Inmijn tijd alsstaatssecretarisisdewetopdatpuntgewijzigd. Nu
bouwt Delfland deinstallatie Harnaschpolder
opdiemanier.Datkanprima."
IshethuidigealgemeenbestuurvanHollands
Noorderkwartierstedelijkofagrarischvankarakter?
"Hetalgemeenbestuur heeft40leden, 20
ingezetenen,tien vertegenwoordigers
gebouwd,zesongebouwdenvier bedrijfsgebouwd.Tochishetgrotendeelseenagrarisch
bestuur,zekeralsjeookde'groene'besruurdersdaarbij telt.Debelangstellingvoorhet
waterschapwerk inhetstedelijk gebied blijft
beperkt.Hetwaterschapmoerdaarmeer
smoelkrijgen.Daarzitten bovendiendemeestebelastingbetalers.Ikmaakmemeerzorgen
overdewaterdeskundigheid indeTweede
Kamer.Erzijn delaatstetijd veelwisselingen
indewoordvoerderschappen vandeverschillendefracties ophetgebiedvanwatet."
Verwachtuverdereconcentratievan waterschappen,zoalsindedrinkwatersector?
"Inallefusies isveelenergiegaan zitten.
Latenwenu aanhetwerkgaan met het
NationaalBestuursakkoord Waterende
Kaderrichtlijn Waterenevengeenenergie
steken inorganisatiediscussies.Latenwezorgendat hetlanddroogenhetwater schoon
is.Daarzijn wevoor."
Maarten Gast
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