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IsNederland als land
te behouden?
Hetgebeurtnietvaakdateenvergaderingvanhetalgemeenbestuurvaneenwaterschapdevoorpagina'svandelandelijkepershaalt.Inaugustusjl. wasditbijWaterschapVeluwehetgeval.Met
60tractorenbezettenbozeboerendeomgevingvanhetkantoorvanhetwaterschap inApeldoorn,een
mestverspuiterdreigendopdehoojdinganggericht.AanleidingwasdebehandelingvandeinspraakreactievanhetwaterschapopdePKBRuimtevoordeRivier.VerslagvaneeitgesprekmetGertVerwol/vana/20oodijkgraa/van ditwaterschap,datin1997ontstaanisdoorsamenvoeging vanhet
grootstegedeeltevanhetzuiveringsschapVeluweinApeldoorn,hetWaterschapOost-Veluwe in
TwelioenhetWaterschapNoord-VcluweinElburg.
Watbrachtàegemoederenhierzo inbeweging?
inspraakreactieaandestaatssecretaris ken"Indenota 'Ruimte voordeRivier',die
baargemaakt."
het Rijkheeft opgesteldomaan tegeven hoe
eenafvoer vandeRijn van 16.000kubieke
Waarzijndebezwarenvandemensenopgebaseerd?
meterpersecondebijLobithin Nederland
"Omdiehoogwatergeul mogelijk te
verwerkt kanworden,isopgenomen hoede
maken,moeten tien boerderijen verplaatst
versmallingen indeIJsselbij Zutphen,
worden.Maardeweerstand zitveeldieper.
DeventerenKampenondervangen kunnen
Dehoogwatergeul ligt indeMKZ-driehoek.
worden.Zutphen enDeventer hebben
Datdramazitdeboeren nogversin het
bovendienplannen vooruitbreiding aande
geheugen.Menheeft geenenkel vertrouwen
overzijde vanderivier.Eénvandeprobleindeoverheid.'Eersthebbenzeonsveeafgemen isdatdedijkvandeIJsseltussenVeespakt,nugaanzeonsland afpakken', isde
sen,eendorp terhoogtevanHeerde,en
redenatie.Datishetgevoeldat hier leeft."
Wapenveld telaagisomdieafvoer tekunnenverwerken.Omdat te ondervangen
Wordtergrondajgepakt?
heeft herRijkoverdattrajecr eenhoog"Voordeaanlegvandedijken aanweerswatergeul voorzien aandewestzijde vande
zijden vandehoogwatergeul is80hecrare
IJssel.Doordiegeulwordt hetwaterpeil tot
nodig.TussendeIJsselende hoogwatergeul
Deventer behoorlijk verlaagd.Ookisbekeontstaat danechtereeneiland.Opdat eiland
kenwat moetgebeuren
zoudewaardevande
alsdiehoogwatergeuler
eigendommen verminnietkomt.Dan moeten
D e PKB ISeelt
deren.Maardereden
veeluiterwaarden ver.
vandeweerstand isdat
T
T
dieptenenkele dijken
achterhaald instrument
mendeoverheidmet
verlegd worden.Woninvertrouwt en niet
genzullen daardoor indeknel komen.In het
gelooft. Mengelooft nietdatooiteen afvoer
kader vandeinspraakprocedure vandenota
van 16.000kubiekemeter persecondeof
moest hetwaterschapzijn voorkeur uitspremeerbij Lobithzaloptreden.Menzegtdat
ken.Zelfwas ikvoordeaanlegvandehoogdebestaande beddingde maximumafvoer
watergeul,omdat dieoplossing aanzienlijk
uitstekend kanverwerken alsallebomenen
goedkoper is.Hetdagelijks bestuur heeft
struiken dienu indeuiterwaarden staan,
beidemogelijkheden aanhet algemeen
verwijderd worden."
bestuur voorgelegd.Doordeagrariërsuitde
regioisgrotedruk opdebesluitvorming uitZoudatveelschelen?
geoefend. Menismassaal tegen dehoog"Hetgaaromeenbenodigde waterwatergeul.Metaldietrekkersenmet200
standsverlagingvan50à60cm.Ditbereikje
manopdepublieketribune isdatheelduiopdiemanier nooit.Het alternatiefis niet
delijkgemaakt.Uiteindelijk heefr heralgealleenveelduurder, maarookheel ingrijmeenbesruur zichmet 15 tegen tien stempend.Ineengebiedvan500hectare moeten
men tegendehoogwatergeul uitgesproken.
deuiterwaarden totongeveer eenmeter verDatstandpunt hebben wijdusookals
dieptworden.Enalsdeafvoer ooitnogeens
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toeneemt tot 17.000kubiekemeter per
seconde,hebjediehoogwatergeul evengoed
weernodig.Destaatssecreraris moetnu een
standpunt bepalen."
"Eenheelanderevraagisofdeprocedure
vandeplanologischekernbeslissing(PKB),die
nugevolgdis,nogweleengoed instrumentarium is.Dezeprocedurevraagtnamelijk ontzettend veeltijd.HetRijkbegonin2000met
dezePKB.Alsdezefaseisafgerond, ismen
nogaltijd nietverderdaneenlocatiekeuzeop
basisvaneenzogehetenbeleids-MER.Daarna
moetenuitvoeringsplannen enlocatie-MER's
gemaaktworden.Omdardieernunogniet
zijn,verlooptdeinspraakprocedureookzo
onbevredigend.Demensenstellenvolkomen
terechtallerleiconcretevragen,waarop nu
noggeenantwoordgegevenkanworden.Dar
voedthet wantrouwen."
Bestaatereenalternatiej?
"DeRijksProjectenprocedure, volgensde
wetR.O.,verloopt sneller.Dieisveelbeter te
hanteren.DePKB-procedureisnietmeervan
dezetijd. Hijduurt telang,jekunt vragen
niet beantwoorden.Metdezeprocedure
komtdestaatssecretaris ingrote tijdsproblemen,wantdevoorzieningen moeten in2015
gerealiseerd zijn.BeleiddarinDen Haag
gemaakt wordt,moet uitvoerbaar zijn.Als
lidvandehoofddirectie van Rijkswaterstaat
benikaltijd ontzettend alerropdietoepasbaarheidgeweest.Nu ikbij Waterschap
Veluwezit,merkikhoetaaidematerieis."
Kunjeeenvoorbeeldgeven?
"Wehebben hiereenheleboelbekenen
sprengendievandeVeluweafstromen. Het
Rijkheeft geldbeschikbaargesteldvoor
beekherstelprojecten: aanlegvan vistrappen,
saneringvanbeekbodems,het natuurvriendelijk makenvanoeverse.d..Wehebbenvoor
enkelebekenplannenontwikkeld.Inde
inspraakprocedures bestondhiervoorveel
belangstelling.Wehebben afspraken
gemaakt met burgersengemeenten.Maarde
realisatiemoetnogaltijd plaatsvinden. Het
geldkomtnietlos.Desubsidieregels zijn
benauwend;zezijn opgesteldvanuit wantrouwen.Endeburgerbegrijpt ernietsvan."
Kanhetwaterschapdieprojectennietzelfvoorfinancieren?
"Datmagniet.Danverspeeljeje recht
opsubsidie.Wezittengevangeninonze
eigenregels.Hetwerktzonietmeer.Dereguleringwordtmetdemond beleden,maar
indepraktijkmerkjeernogergweinigvan.
Watwelgaat werken,hoopik,ishet investe-

besluiten.Dieverdwijnr nu weer.Negeren
vandeproblematiek kanniet,deoverheid
moetzijn verantwoordelijkheid nemen."

DijkgraafGertVerwol/

ringsbudget voorhet landelijk gebied.Daar
worden nu allerleipotjes metgeld samengevoegd.Loslarenisdekunsr. Uiteraard
moetenweachterafverantwoording afleggenoverdebestedingvanhetgeld,maar
niet totinhet kleinstedetail."
"Viaditsoort lijnen komjetot een
gebiedsgerichte aanpak.Daarin washet
waterbeheer vroeger volgend (sectoraal)enis
hetnu medebepalend. Vroegerwerd her
beheervanderegionalewateren doorde
landbouwgedomineerd, het beheervande
rijkswateren doordescheepsvaart.Nu staan
ookdeeigenwaarden vanhet watersysteem
opdekaart."
"Bijdeuitwerking vanderobuuste verbindingszones vandeecologische hoofdstructuur blijken bekenenookkwelzonesde
bepalendeelementen tezijn voordezoekgebieden nieuwenatuur.Zokrijgjeals
warerschapeenvooraanstaande rolinde
regionaleontwikkeling.Landbouw, natuurontwikkeling, recreatie,verdrogingbestrijding,aldieaspecten wordenzometelkaar in
verbandgebracht.VoorbeeldisdeHierdense
beek,dievanhetUddelermeer naar het
Randmeer loopt.Diezoektineen bepaald
deelweerzijn eigenwegenzetookbij hoge
afvoeren eenbosgebied onder water."
"Denaruurzonesdiezoontstaan,worden
bijvoorkeuraaneen natuurterreinbeheerder
overgedragen.WaterschapVeluwebeheert
alleensmallezoneslangsdebeken.Wij
creërendewatercondities voor natuurontwikkelingennatuurbeheer enzorgenvoor
eengoedeafstemming metdelandbouw."

"Degroteuitdaging voordewarerschappenligt indeinvullingvanWaterbeheer21e
eeuwendeKaderrichtlijn Water.Vanaf1995
isdewaterkwantiteit weeropdeagenda
gekomen doordehoogwaters van 1993 en
1995endoordeeffecten vandezwareregenvalin 1998. Defrequentie vande topafvoeren
vandeRijn wordthoger.Vandetien topafvoereninde20eeeuwtraden achtna1980
op.HetIJsselmeerisbijna nietmeeropzijn
winterpeilvan40cm-NAPtekrijgen. Met
alleenmaarmeertechniek,groteregemalen
enhogeredijken, reddenwehet niet."
"Dezeespiegelrijst, het landdaalt,de
afvoeren wordengroter.Eriseenrisicobenaderingnodig.Hoeveiligzijn wein Nederland?Watgebeurt eralshet fout gaat?Ishet
verantwoord om nognieuwe infrastructuur
inhetwesten,onderzeeniveau terealiseren?
Dielangetermijndiscussie moet worden
gevoerd.Ikbensindskortvoorzitter vanhet
Expertisenetwerk Waterkeringen.Daar
komenzulkevragen aandeorde.Kunnenwe
opeentermijn van 100of200jaar Nederland
alsland behouden?Hoeveelslachtoffers zijn
acceptabelbijeenramp?Deruim 1.800
doden bijdewatersnoodramp in 1953waren
aanleidingtot hetDeltaplan.Jaarlijks vallen
meerdan 1.000doden inhetverkeer,een
ingecalculeerd risico.Watvinden wijinde
toekomstaanvaardbaar alsheteensmis
gaat?Watmoetenaanmetonzeveenweidegebieden?Isdeveeteelt tehandhaven, moet
rietbouwplaatsvinden voorenergievoorziening?Hetgevoelvanurgentieebt weerweg.
Nadetopafvoeren uirdejaren negentig
bestond debereidheid tothetnemen van

Venvachtjeverderejusiesbijdewaterschappen
zoalsbijdedrinkwaterbedrijven?
"In 1990isde3eNota Waterhuishouding
vastgesteld.Daarin isgepleit voor'all in'waterschappen. Het ideeriepveelprotestop.
Maarwezijn nu 15jaar verderen inmiddels
bestaan 26'all in'-waterschappen, eengigantischeopschaling,diedeefficiency ende
effectiviteit sterkheeft bevorderd.Wij zijn
nu allemaaldruk bezigmetdeKRWenher
waterbeheer voordezeeeuw."
"Alsdehuidigeplanvormingsfase achter
derugisenervaringisopgedaanmetdeze
nieuwesamenwerkingsverbanden vande
KRW,zoudataanleidingkunnenzijnvoor
eenverdereopschaling.SamenvoegenvanValleienEem,VeluweenZuiderzeeland kanop
termijn eengoedemogelijkheid zijn inonze
regio.Waterschappen kunnennualheelprofessioneelzijn,maardeefficiency kanverder
vergrootworden.Jelooptdanwelaantegen
deomvangvandeprovincies.Rivierenland
bijvoorbeeld ligtnualinvierprovincies:Gelderland,Utrecht,Zuid-Holland enNoordHolland.Fusieisgeendoelopzich.Watjeziet
iseengroeiendesamenwerkingtussenwaterschappen.Puntdaarbij isweldediscussieover
hetbestaansrecht vanwaterschappen,dietelkensweerdekopopsteekt.Hetgevaarvanhet
onderbrengenvandewarerschapstaken bijde
algemenedemocratieisdataltijdbeheeren
onderhoud heteerstesneuvelenintijden van
bezuiniging.Waterschappenmethuneigen
belastingstelselvormendegarantievoorcontinuïteit,veiligheidenzekerheid.Wijstaan
garantvoorgoedbeheerenonderhoud."
WordtinGelderland^edachtaaneenwaterketenbedrijf?
"WehebbeneenStuurgroepWaterketen
Gelderland,metprovincie,gemeenten,waterschappenenVitens.Daarinzijndemogelijkhedenvansynergiebezien.Desamenwerking
issterkverbeterd.Dooreengoede afstemming
tussengemeenten(riolering)enwaterschappen(afvalwaterzuivering) wordtdekomende
jarenzo'n70miljoen eurobespaardaaninvesteringen.Wehebbenéénwaternota,maarniet
éénwatertarief Datisookmetgewenst,want
hoehogerdewaterprijs destemeerputtener
geslagenworden.Eneen waterketenbedrijf
komterniet.Degrootsteweerstand daartegen
zitbijdegemeenten.Derioleringneemteen
belangrijkeplaarsinbijhetbeheervande
openbareruimte.Daaropwileenwethouder
zijngripnietverliezen.Samenwerkingstaat
voorop."*T
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