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"Waterschappers
moetendewereldin"
Inhetgebied,dutglobaal ligttussendestedenKampen,MeppelenDeventer,ishetwaterbelteertoevertrouwd aanhetWaterschapGrootSalland.Alsopvallendbeeldmerkheeftditwaterschapdezeldzamekievitsbloemgekozen, dieinhetvoorjaar devochtigeweilandenlangsdeweteringenpurper
kleurt.Technischhoogstandje vanditwaterschap isdeopblaasbare balgstuw bijRamspol,diebij
noordwestenwindhetachterliggendelandvooroverstromingdoorIJsselmeerwatcrmoetbehoeden.
Sindsoktober2003isdedijkgraa/van GrootSallandtevensvoorzittervandeUnievanWaterschappen.VerslagvancengesprekmetSybeSchaapinzijn hoo/dkantoormZwolle.
DeTelegraafschreefbegmnovemberschandeover
destijgingvandewaterschapslasten.
"Ja,enanderekranten hebben dat
bericht overgenomen.DeheerBoelhouwer,
lidvandeTweedeKamervoordePvdA,heeft
zelfs Kamervragen overditonderwerpaan
destaatssecretarisgesteld.Ikhebhemopgezochtengevraagd waarhij tochmeebezig
was.Wantwateraandeordeis,ishetgevolg
vanhetuitvoerigeIBO-onderzoeknaarde
financiering vandewaterschapstaken, dat
tweejaargeleden isafgerond. Metdeuitkomsten vandat rapport heeft iedereen
ingestemd,ookdeTweedeKamer,endan
moetje niet vreemd opkijken alsjenude
effecten vandezebesluiten ziet.HetIBOrapportheeft eenaantalingrijpende veranderingen totgevolggehad inde financiering
vande waterschapstaken."
Ishetoudeadagium'belang,betaling,zeggenschap'verlaten?
"Inhetkwantiteitsbeheer wordtvoorde
verdelingvankosten overdegebouwde,dan
weldeongebouwdeeigendommen desleutel
nietmeerdematevan kostenveroorzaking,
maardewaardevanheteigendom. Uitgangspunt wordtdusnietmeer'hoeveel
waterkomrwaarvandaanofiswaarnodig',
maar'wat isdewaardevanhetbezit'waarvoorwijonzewerkzaamheden verrichten.
Datgeheelandereuitgangspunt heeft een
lastenverschuiving van'ongebouwd' naar
'gebouwd' totgevolg.Deboerengaandus
minder betalen endeeigenaren van woningenengebouwen meer.Ookdeeigenaren
vanwoningen ophetplatteland. Indeverontreinigingsheffing zit nu nogeen belangrijkdeelalgemene kosten,diehelemaal niet
metdegeloosdehoeveelheid afvalstoffen te
makenhadden, maargerelateerd zijn aande
zorgvoorhetoppervlaktewater. Kostenvan
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hetmetenvandewaterkwaliteit, kostenvan
allerleionderzoek,vanecologisch beheer.
Dieworden ernu uitgehaald. Daarmeemoet
jedeboeren nietbelasten,maardeburger in
hetalgemeen.Dieoneigenlijke elementen
uitdeWvo-heffmg zijn overgeheveld naarde
watersysteemheffing, dieelkeburger nu
moetgaan betalen."

dusinhun belangomervoortezorgen dat
zoveelmogelijk regenwater niet in hetvuilwaterriool terechtkomt."
AfentoewordenwaterschappeneenoudedagsvoorzieningvoorbestuurdersvanRijkenprovincie
genoemd.
"Ja,ikkendiegeluiden.Diesteken
periodiekdekopop,zoalsonlangs inZeeland,Maar daarblijft het bij.Enkeleprovincieshebben ookeentijdje gezegd:"Wij kunnendiewaterschapstaken welzelf
uitvoeren."Ookdiegedachtehebbenwe
gezamenlijk goeduitgepraat en afgekaart.
Het waterbeheer inNederland isgoedgeregeld,het isvangroot belangenlatenwedat
alsjeblieft zolaten.Datgeldtoverigensook
voordedrinkwatervoorziening. Wehebben
hierprima drinkwaterenlaten weookdie
bedrijfsstructuur zolaten."
HetisvoorheteerstdatdevoorzittervandeUnie
nietuitDeDommel,SchielandofUitwaterende
Sluizenkomt...
"Hetnoordenenhetoosten hadden het
eerstdelaatstegrotereorganisatieachterde
rug.Toenkwaliteitenkwantiteit hieralvollediggeïntegreerd waren,waren het westen
enhetzuidendaar nogvolopmeebezig.Dat
betekendeookdat,toenJanJaapdeGraeff
naarNatuurmonumenten overstapte,voor
veelzittendebestuurdersuitdiedelenvan
Nederland nietduidelijk wasofzijinde
nieuweopzetnogeenrolzouden spelen."
"Iksluitverderefusies nietuit.Depraktijk vraagtomintensieve samenwerking.
Wijkunnen hierinGrootSallanddeproblemenmetdeVechtalleenmaaroplossen in
goedoverlegmetVeltenVecht,met onze
Duitsecollega'senmet ReggeenDinkel."
"Zwolleligtopeenkritischpunt.Bij
groteaanvoeren werddeonbeschermde binnenstad bedreigd.Hetwater kwamvandrie
kanten:vandeSallandseweteringen,de
Vechten hetIJsselmeer.
Wijbeginnen de

Vroegerwerddewaterschappenwelvenvetendat
zijveelgeld uithetstededjkgebied haalden, maar
erweinigvoordeden.
"Datverwijt had welenigegrond.We
doennu ookveelmeerinhet stedelijk
gebiedenwebreidenonzeactiviteiten daar
nogverderuit.IndenieuweWaterwet wordt
vastgelegddathet waterschap verantwoordelijk isvoorhetgrondwaterbeheer. Wij
moeteneropgaan roeziendat nieuwe wijken
zowordeningerichtdathet grondwater
geenschadeofoverlastveroorzaakt.Wiedat
inbestaandegebieden moetregelen,isnog
nietbekend.Datisnogeenpunt vanoverleg.Ookwordtsteedsmeerstedelijk oppervlaktewater overgeheveld naarhet waterschap.Daardoorontstaateen voortdurende
uitbreiding van taken
enlastenvan hetwaterschap,maardoenwe
D e Kaderrichtlijn Water
ookveelmeervoorde
mensen indesreden."
dwingt tot grote eenheden
Wordengemeentelijkeheffingennavenantlager?
"InprincipezoudeOZB omlaag moeten,
maardoorallewijzigingen indesystematiek
vandeOZBwordtdateffect niet zichtbaar
voordeburger.Bovendienworden indetoekomstdegemeenten tenvolle aangesproken
ophun verantwoordelijkheid voorderiolering.Zijzullen ook verontreinigingsheffing
moetengaan betalenvoorhetwater dat
overstort uitgemengde rioolstelsels.Hetis

beschermingn u rondte
krijgen. Debalgstuw bij

Ramspolhoudthetijs-

selmeerwaterbijdetoegangtot hetZwarteMeertegen.Daardoor
kandit water nietlangerviahetZwarte
WaterZwollebereiken.InhetZwarteWater
zelfisnu aandewestzijde vandeA28ook
eenkeringaangebracht,waardoorhet water
vandeVechtnietlangernaardestadkan
opstromen.Debinnenstad vanZwolleligt
nu voorheteerst indegeschiedenis binnendijks.EninhetgebiedvandeSallandse
weteringen diedoordestad heen stromen,

nogniers.ToeniklarervoorzirtervanherzuiveringsschapWest-Ovetijsselwas,kwamen
dieervaringendiementaliteit megoedvan
pas.Wehebbentoenalsschapsamenmetde
telersemissiebeheetsingvoorpesticiden ontwikkeld,wathardnodigwas.Wehebbenalle
fasendoorlopen:eersrerkenningvanhetprobleem,toenspuitatmedoppen ontwikkelen
envervolgensbeterespuittechnieken.Uiteindelijkkwamenwetot90procentemissiereductie.Enminder kostenomdat minder
besrrijdingsmiddel gebruikr werd."

DijkgraafSybeSchaap.

brengen westeedsmeerretentie aan.Alle
watergangen wordenverbreedenminder
diepgemaakt.Doordatlaatstewordtde
afvoer vangrondwater beperkt.Doordeverbredingwordtdebergingscapaciteit vergroot.Doordezemaatregelen houdenwe
ookintijden vandroogtehet watet beter
vast.Iedereenwasvoordezebenadering.
Niemand wildegrote retentiegebieden."
Wielevertdebenodigdegrondvoordeverbreding?
"Darzijn deeigenaren.Desloten worden
gemiddelddrie keerzobreed.Wegaanvan
éénprocent bergingsoppervlak naarrwee
procent.Wezijn nu vijfjaar bezig.Oorspronkelijk zoudetotaleherinrichting40
jaar vergen,maarinhetkadervanWB21
hebbenwedietermijn gehalveerd.Wijmoerenzorgenvoorminderoverlastbijzware
buienenvootminder verdrogingindroge
periodes,beidedooreenbeterebuffering van
herwater.Endegewenstegrorereecologischevariatiecreërenweooklangsdezebrederesloren."
VindtdezeaanpakalleeninSallandplaats?
"Neen,overalwordtdeproblematiek
minofmeerzoaangepakr,maarnergenszo
gespreidalsinSalland.Datdezeaanpakhier
zosuccesvolis,hangt samen methet hellendekaraktervandirgebied.Eldersiseen
anderebenaderingwellichtbeter.Wehebben
dezeaanpakhierzelfonrwikkeld,metonze
eigenmensen.Eengebiedsspecifieke oplossing,diemereendoor iedereengeaccepreerd
werd.Ikzegweleens:"Alsjeeenzaalvol
mensenkrijgt, doeje iersnietgoed".Enzalen
volmensenhebbenwehiernietgehad."

Uvenvachtdevormingvangroterewaterschappen?
"Iksluitdit nietopvoorhand uit.Kijk
maarnaaronzeregio.Wezitten hiermervijf
waterschappen:GrootSalland,Reggeen
Dinkel,Rijn enIJssel,VeltenVechtenReest
enWieden.Wemaken nu nogvijfbeheersplannen,dieopallerleipunten inelkaat grijpen.Bereriséénplan voorvijfschappen,één
stroomgebiedsbeheersplan. Endevolgende
stapisdanomdievijfschappen ookzelf
samentevoegen."
Komtdiestapnadezeplanvonnin^ase?
"Hijzouweleenseerderkunnen komen
danmenverwacht.Etzijn nogandete facrorendiehierinmeespelen.De Kaderrichtlijn
Waterspeelteenrol.Dieheeft eensterke
invloedopdriehoofdpunten: hijdwingt tot
groteeenheden,dootdateen stroomgebied
alsgeheelbezien moet worden;hij vraagt
eromkosten endedekkingervanzichtbaar
temakenéndeproblemen mogenniet afgewenteldwotden.Belanghebbenden moeten
betalen voordediensten diezijgeleverd krijgen."
"Wezullenzienofdieverdereconcentratieerkomt.Maarikkanhiernu metdepioniersmentaliteitdieikvanhuishebmeegekregen,goedterecht.Ikbenin 1946in
Frieslandgeboren,maarmijn vaderwaséén
vandeeersteboerenindeNoordoostpolder.
Ikverhuisdeheeljongnaareenboerderij in
denieuwepolder,indebuurtvanVollenhove.Omteoverlevenmoestjeovergaanop
andereteelten,zoalspootaatdappelen,bollen
ofwitlof Jemoestookdefasen ernazelfinde
handnemen,zoalsherbewarenenhetverwerkenvanjeproducten.Andersverdiendeje

Hoebentudtjk^raafvan GrootSalland.geworden?
"Ikkomuitdeaardappelteek. InLeeuwarden hebikdeHLSgedaan.Laterhebik
aandeVUgestudeerd,socialewetenschappen,endaarnafilosofie. Ikbengepromoveerdopeenproefschrift overhet matxisme,
ovethet inherent totalitaite karakrer daarvan.Ikbenookgehabilireerd inPraagopeen
studieoverNietzsche.Datwilzeggendatik
debevoegdheid hebverworvenomdaarcollegetegeven!Decontactendaat begonnen
indejaren 80,voordeWende.Het wastoen
detijd vanCharra'77,waar ikeenrelarie
meehad.Viaeenagroconsulrancyonderhieldiknauwebanden metdeagratische
sector.Vandaaruit wasikassistent ophet
BinnenhofvootD'66.In 1986benik dijkgtaaf
vanhetWaterschapNoordoostpolder geworden,eenhalftime funcrie.Daarnawerdik
voorzittet vanhetZuiveringschap WestOverijssel,ookeendeeltijdbaan. Bijde
opheffing vanherschapendevormingvan
deintegralewaterschappen hierwerdik
dijkgraafvanGrootSalland,een 80%-functie.
Eind2003 werdikookvoorzirter vande
Unie.Inderesrerendetijdgeefikeen hoorcollegeindegeschiedenis vande filosofie
aandeVU.AfentoegeefikcollegeinPraag.
Ikvindhetbelangrijk omooknogmeteen
anderbeenindesamenleving restaan."
LodeRuiter,eenverrevoorgangervanuals
voorzittervandeUnie,wasookvoorzirtervande
RaadvoordeKunst.
"DeRuitethebiknietgekend,maatdat
bedoelikwel.Metdewaterschappen hebben
weinNederlandeengoedestructuur voor
hetwaterbeheer.Veelwaterschappen waten
langetijd teveelnaarbinnengericht.We
moetenmeetnaarbuitenkijken.Inons
eigenlandnaarelkaar,naardegemeenten,
deprovincies,het bedrijfsleven. Wemoeten
wetenwatdaatgebeurt.Maarookoverde
grenzen heenkijken.Deelnameaanbuitenlandseprojecten isontzettend leerzaamen
geeft vootalimmaterieelrendement.We
moetendaatveelactieverinzijn.Waterschappers moetendewereldin."
Maarten Gast
H2O
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