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"Duizendkilometer
kadeophoogtebrengen"
Ha grootstewaterschapvanNederlandishetWetterskipFrysldn,sinds2004eenintegraalwaterschapbelastmetallewaterschapstaken indegeheleprovincieFriesland,inclusiefdevierFriesewaddeneilandeneneenkleindeelvandeprovincieGroningen.Dekrantenmelddendezezomerdatgrote
investeringennodigzijnomdeveiligheidindezeprovincietegaranderen.Eengrootbordlangsde
snelwegbuitenHarhngen heeftdeintrigerendeboodschap;'Laathetzoutmaarzitten'.Waarallerlei
water-N.V.'sgeruisloosverdwijnen, breidtAquano,dedochtervanVttensenhetWetterskip,zonder
veelruchtbaarheid haaractiviteiten uit.WargebeurrerallemaalbijhetWetterskip?Eengesprekmet
dijkgraafPaulvanErkelens.
HoestaathetmetdeveiligheidinFriesland?
"Wij hebben tweesoorten waterkeringenindezeprovincie:deboezemkaden ende
buitendijken. Beidezijn vangroot belang
voordeveiligheid.Meerdan 1000kilometer
boezemkade,vooralindezuidwesthoek,
moetverhoogd worden omdezeaandehuidigeeisen telaten voldoen.Wehebbeneen
grootherstelprogramma opgezetdat tot
2016loopt.Twaalfjaar langinvesterenwe25
miljoen europerjaar omdezeklusteklaren.
Jaarlijks doetdit onze
exploitatiekosten stijgenmetéén miljoen
euro.Dielastkonalleen
gedragenwordenalsze
uitgesmeerd werdover
deheleprovincie.Datheeft bijgedragen tot
deintegratievanalle waterschapactiviteiten
inéénwaterschap."
"Eenpunt vankritiekwasdatdehogere
kaden hetweidseuitzicht wegnemen enhet
karakter vanhet landschapaantasten.We
hebben hetgeheleprogramma nogeens
dooreenonafhankelijk bureau laten herberekenen enalleuitgangspunten vankadehoogte,golfhoogte, verwachtezakkingenz.
zorgvuldigtegen het lichtgehouden.Wat
wenu doen,isecht onvermijdelijk."
"Onzeprimaire waterkeringen liggen
langsdeWaddenzeeenhetIJsselmeer.Ze
zijn opdeltahoogtegebracht, maar inmiddelszijn nieuwenormen voor golfhoogtes
opkomst.Nu moetgekeken wordenofde
buitendijken nogvoldoen.Dievraag heeft
veelaandacht indepersgekregen,hoeweler
noggeennorm is.Ookisnogeen investering
van90miljoen euronodigomdezedijken op
detailpunten inordetekrijgen. Hetgaatdan
overherstelvandebekledingmetasfalt en
basalt.Ditzijn kostenvoorhetRijk, maarde

minister diehierovergaat heeft ditgeld nu
niet beschikbaar.Vraagbijonsisofwij dit
bedragmoeten voorfinancieren."
WanneerisWetterskipFrysldnontstaan?
"Indeafgelopenjaren vonden drie fusiebewegingenplaats.In 1993 brachtdeprovinciehet boezembeheer enhet kwaliteitsbeheeronderbij het nieuw ingestelde
WaterschapFriesland,waarineenjaar later
ookdetaken vanhetzeewerendeWaterschapFryslânzijn opgegaan.In 1997fuseerden
deinliggende kwantiteitswaterschappen van
elftotvijf Per 1januari
2004vonddecomplete
fusie totéénintegraalwaterschapplaats.
Daarzijn veelfusiecompromissen ingeslopen.Deafgelopen anderhalfjaar hebbenwe
pasnaardemogelijkheden van efficiencyverbeteringgekeken.Dat lagmedeaande
invloedvanhetnieuwealgemeen bestuur
datonseenforse taakstellingheeft opgelegd:
tienprocentminder kostenentien procent
minder personeel,terealiseren uiterlijk 1
januari2009."

"Ookdijkgravenmoeten
doorstromen"

H20

24-2005

Hoenieuwisjulliebestuur?
"Wehebbeneenalgemeenbestuurvan31
leden:13zetelsvooringezetenen,zevenzetels
'gebouwd',zevenzetels'ongebouwd'envier
zetels'bedrijfsgebouwd'. Sindsdeverkiezingenbestaathetbestuurvoor80procent uit
nieuweleden.Deverkiezingenhebben inde
personelesfeerveelverrassingenopgeleverd.
Voormijisnieuwdatdefracties nietalseenheidfunctioneren. Iederlidspreektvoorzich.
DatistypischdeFriesecultuur.Wehebben
veelenergiegestokenindebetrokkenheid
vanonzebestuurders.Zijmoetentrots zijn

opditwerk,hun functie uitdragen,opdebres
springenvoorhetwaterschap.Dat heeft
medegeresulteerd inonsnieuwe beleidsplan.
Ditsteltdatweveelefficiënter moetenwerken,datdekostenomlaagmoeten.Die
opdrachtleidttotcentralisatie.Wehebbende
bouwvanviernieuweregiokantoren afgeblazen.Wekijken opnieuwnaardeomvangvan
deregio'sendetakendiewedaarwillen
onderbrengen.Iniedergevalalleenuitvoerendetaken,allebeleidsvoorbereidingconcentrerenwehierinLeeuwarden.Ingrote lijnenzijn wenugestartmeteenprocesvan
veranderingvandestructuur, uitvoeringvan
deefficiencyopdracht enhetomvormenvan
deorganisatieineenorganisatiewaarin
periodiekedoorlichringenpermanenteverbeteringgewoonzijn.Geen afrekencultuur,
maareen'verberercultuur'.Voordemedewerkersisheteengrote cultuurverandering,
eenprocesdateerstveelangstoproept,maar
uiteindelijk introts resulteert."
Hoegrootisdeorganisarie?
"Wehebben 600medewerkers.Dietien
procentinkrimping vandeorganisatie moet
gerealiseerd wordenzondergedwongen ontslagen.Eenzwareopgave,metnamevoor
direcreur PererPolhuis.Inhetbedrijfis ook
veelmeer flexibiliteit nodig.Desamenwerkingmetdegemeenten neemt toe,mensen
moetenveelmeergaannetwerken,zemoetenopdehoogtezijn vanderelatietussen
waterenruimtelijke ordening,vandewaterkerenalsgeheel.Dieflexibiliteit zitnietvan
natureinhet waterschap."
"Ikgeeftweevoorbeelden:heteersteis
WB21.Wehebbengemerkt datje ermet
technischeoplossingen alleenniet meer
komt.Eendiepeafwateringssloot eneen
goedgemaalzijn niet meervoldoende.We
moeten metdeboerenaantafel,samen kijkenwaareenoplossingtevinden is,ofdie
gevolgenheeft voorhetboerenbedrijf Als
herbeterisdaterweiland komtwaar nu
bouwland is,leverrdeboerblauwe diensten,
waarvoor wijhemmoeten betalen.DeKRW
ishet tweedevoorbeeld.Watbetekentde
KRWvoorbijvoorbeeld hettiviertje deTjonger?Dat kunnen wenietzomaar zeggen.
Daariseentaakgroepvoornodigmetalle
betrokkenen,zoalsdegemeenten, agrariërs
ennatuurbeheerders.Samenmethenmoeten onzemensen dieontdekkingsreis maken
enuitvinden watdatvooreeniederbetekent,voordegemeentelijke bouwverordening,demanier vanwerkenvandeboeren
dekwaliteitseisen dieaanheteffluent van
eenrwzigesteld moetenworden.Datismen
niet gewend."

vande33 Friesegemeenten.Deklantenkring
islangzaam uitgebreid.Vitensenwij zijn
aandeelhouder. Het bedrijfbedruipt zichzelf.Degemeenten zijn tevreden.Deskundigheid wordtbeter benut, automatiseringsvoordelen worden behaald.Diensten worden
geleverd tegen kostprijs."

DijkgraafPaulvanErkelens(foto:WerrerskipFryslân/MeindertvanDijk).
BenjijeenWagemnger?
"Neen,ikhebinTwentegestudeerd,
organischechemie.Ikheblangover mijn
studiegedaan, 18jaar,enereigenlijk nooit
ietsmeegedaan.Ikkwamnamelijk alsnelin
depolitiekterecht.Ikbennegenjaar wethouder inHengelo(Ov)geweestvoorD66.
Wehaddeneenkleinefractie, maar tochis
hetdriekeergeluktominhetcollegete
komen.Mijnportefeuille wasonderandere
milieu.Ikheballesopallesgezetomtoch
nogaftestuderen.Datisgelukt.Vanaf1991
benik2,5jaar burgemeester van Winterswijk
geweest,maarindiegemeentetrofikteweinigambitieaan.In 1993 benikbijReggeen
Dinkeltotvoorzitter benoemd,een funcrie
dieikelfjaar bekleedheb.Eenheelander
gebieddanFriesland,eigenlijk ééngroot
natuurgebied.Elkelozingopeenbeekwerd
apartbekeken,steldeeigeneisenenvroeg
extrainvesteringen.Frieslandisheelanders.
Deboezemwordtalsééngeheelgezien,overalgeldendezelfde eisen.Qualandbouw ishet
veelmeereenproductiegebied, hoeweljeook
deafstemming opderecrearieendezorg
voordenatuur hebt.Friesland iseigenlijk
Nederland inhetklein:jehebtdeeilanden,
kleigebieden,veenweidegebiedenende
zandgronden,metallevormenvangebruik
enbeheer.Eenheelinteressantgebied.Ikben
perrjanuari2004totdijkgraafvanWetterskipFryslânbenoemd,eenvormvanhorizontaledoorstroming,dieeigenlijk veelte
weinigindewaterschapswereld plaatsvindt.
Voorburgemeesters isdatgewoon,voordijkgravenniet.Voorjezelfenvoordeorganisatie
iswisselinggoed.Regelmatigiseennieuwe
visie,eennieuweuitdagingnodig."

Welkeontwikkelingverwachtjebijdewaterschappen?
"Dewaterschappen hebben nu eenstabielniveau bereikt.InNederland komen nog
enkelekleinerewaterschappen voor,maarze
hebbenallemaaleenvoldoendesterkepositietenopzichtevanmetnamegemeenten en
waterleidingbedrijven. Geziendehuidige
takenzouikdeeerstevijftot tienjaargeen
energiewillenstekeninverderefusies.Eris
veeltedoen.Desamenwerking metde
gemeenten isopeenanderniveau komen
liggen.Dewatertoets isvandegrondgekomen.Waterheeft eenplekinde ruimtelijke
ordeninggekregen,gemeenten stellen
waterplannen op.Wetofgeenwet,denoodzaakisduidelijk endegemeenten doen het.
Rioleringenzuiveringwordenbeterop
elkaarafgestemd.Alleende drinkwatervoorzieningstaatbuiten dezeontwikkeling,
behalvedan inAmsterdam."
"Ikhoordebijde'angryyoungwatermen',degroepdiezo'n tienjaar geledende
afstemming indewaterketen aandeorde
stelde:Guïljo vanNuland,Alfred vanHallen
VictorvanDijk, laterookPietJonkeren
HansvanderVlist.Hetrapport vanKiwaen
StichtingRIONEDdatenorme besparingsmogelijkheden becijferde, washetgevolg.
Datheeft gefungeerd alseengrootvliegwiel,
hoeweldebesparingen welerghoogwaren
ingeschat."
DoenjullieietsmetVitenssamen?
"Wehebben samenAquario opgericht,
eenbedrijfin Sneekdatderiolering in
gemeenten verzorgt.Hetwerktnu voorzes

Isditje laatsteJunctie?
"Datweetikniet.Ikbenhiernu anderhalfjaar dijkgraaf, maarikbenpas52.Hetis
weleenheelbijzonder waterschaphier,met
voormijveelverrassingen ennieuweervaringen.Indeveenweidegebieden speeltde
bodemdalingdoordeinklinkingvanhet
veen.Dieveenpakkettenzijn somsdun,soms
ookdik.Menwasgewoonomhetpeil altijd
aantepassenaandewensenvandeboeren.
Resultaatwasdaterindezeprovinciemaar
liefst7.000peilgebiedjes waren.Daar hebben
wenueengrotediscussieover.Ronddestedelijkebebouwingmoethetpeilhoog blijvenompaalrotenschadeaandewoningen te
voorkomen.Indeveengebiedenzelfdaaltde
bodemsteedsverder.Moeten wezodoorgaan?"
"Wehebbenooknogtemakenmettwee
anderevormenvanbodemdaling.Boven
Harlingen wordtzeerzuiverzout gewonnen
opeendieptevan3.000meter.Daarhebben
wetemakenmeteenbodemdalingvan30
centimeter intienjaar.Hetbedrijfdat het
zoutwint,vergoedtalleaanpassingen vande
waterhuishouding.Maarerontstaan badkuipeninhetlandschapendevraagisofde
boerendaar,zoalsnu hetgevalis,pootaardappelenenbloemkoolmoetenkunnen blijventelen.Zoniet,kunnenzijdanergens hun
schadeclaimen?Enhoekunnen weooknog
detoenemendeverziltingaanpakken?"
"Inhetnoordoostendaaltdebodemdoor
deaardgaswinningen vandeNAM.Rond
Tietjerksteradeel zaktdebodem geleidelijk
engelijkmatig, maarweltot 15centimeter.
Ookdaarzitten weineencommissiediede
schadebeoordeelt.Enopdeeilanden speelt
dediscussieoverhetbeheervanhet buitendijksegebied.Wieisverantwoordelijkvoor
alleswatbuitendedijkringligt?Rijkswaterstaatdeedvroegeralles,maar trektzichnu
terug.HetWetterskipneemt dietakenover,
maarvraagtzichafofsommigehiervanniet
bijdegemeentebehoten teliggen.Daaris
menopdeeilandennietblij mee.HetvertrouweninDenHaagwasgrootenLeeuwardenwordtmetargwaanbekeken.Een bijzondereuitdaging,waariknogvelejaren aan
hoopmeetewerken." f\
Maatten Gast
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