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GGOR:goed geregeld
of rommeltje?
Nadatdeprovinciesermetinztjngeslaagdeen
gewenstgrond-enoppervlaktewaterregime
(GGOR)vasttesteilen-zoalsditvoor2002in
deVierdeNotaWaterhuishoudingwasvastgelegd-isinhetNationaal Bestuursakkoord
Waterovereengekomendatdeprovinciesdit
jaar iniedergevaldekadersvoorhetGGOR
zoudenbepalen.Diekadersgevendespeelruimteweerdiedewaterschappentotenmet2010
krijgen bijhetbepalenvanhetGGOR.Tijd
voorinzichtinwaterligt,vonddeNederlandse
HydrologischeVereniging(NHV).Op3 novemberverzorgdezeinDriebergen eensymposium
overhetonderwerp.
Ishetprocesrondom GGOReen rommeltje ofishetgoedgeregeld?Weweten het
nietecht.Erisgeeneenduidigedefinitie die
eengoedhandvat biedtvooreenheidvan
bestuur.Iedereengaatzijn eigengang, heeft
zijn eigenbeeldvanwathetbegripGGOR
inhoudtenvanwaterbij komtkijken omde
vaststellingervanhanden envoetente
geven.Opeenenkeleprovincienalijkt iedereenheterovereensdathetGGORnodigis.
Sommigewaterschappen zienhetzelfsalsdé
methodeom tekomen toteen integrale
afweging (zieookvorigenummers vanH20).
Hiermeedoetdeeersteverwarring zijn
intrede:hoekaneen regimeeen methode
zijn? OnderdeskundigeleidingvanRuben
Maesvondhetdebatplaats.
Vangeenderprovincies werd duidelijk
hoedekadersernupreciesuitzien.Wel
werdinzichtelijkdatdeprovincies hierelk
opverschillende wijze meeomgaanendater
verschillende opvattingen overhetnut van
dekaderszijn.Waarbijdelandelijke verdrogingskaart isgeconstateerd dat verschillen
inbenaderingswijze tussenprovincies niet
gewenstzijn, isbij hetGGORnognietduidelijkofdateenprobleem is.Hetisinieder
gevalnietvanrijkswege alsrichtsnoer meegegeven.
Ofschoon debijeenkomst totdoelhad
ominhoud,bestuurenbeleidbijelkaarte
brengen,lietenbestuur enbeleidhetenigszinsafweten. Deland-en tuinbouworganisatieswaren vertegenwoordigd, evenalsde
UnievanWaterschappen,maar hetIPOen
debeleidsdirecties vandeministeries haddenzichafgemeld. DeVNGlijktzich
sowiesonietmetGGORtewillen bemoeien,
melddemen vanuit dezaal.
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Indeloopvanhetdebatwerd duidelijk
dat hetbegripGGOR(nogsteeds)nietconcreet,eenduidiginterpretabel isgedefinieerd.HetNationaal Bestuursakkoord
Waternoemt hetslechts,zondernaareen
definitie teverwijzen. Datmaakt het toteen
proceszonder helderdoel,inplaats vaneen
doelopzich.Iedereen isherermeeeens,
maar men bedoeltmogelijk waranders.Dit
leidt totinhoudelijke discussiesdieallekantenopgaan.Transversale interdisciplinariteitontbreekt vanhoogtotlaag.Vooralher
RLZAfunctioneert hierbij alstrechter envervolgensalseensoort relais,een versterker
vandevaakongerichtesignalendiedetechneutenzienalscommunicatie:een belangrijke liaisonsrol tussenonderzoeken beleid.
Deprocessenrondom hetGGORzijn doorgaansopveelinformatie gebaseerd.Ditbetekentdatheldere,eenvoudigeengemeenschappelijkedoelsrellingen nodigzijn.
Daarnaast isbijdeuitwerkingdenodige
weerstand teverwachten:beterdanvoorheengeïnformeerde burgerszijn mondiger:
erisverzettegeneenhiërarchisch model
waarbij vanbovenafwordr bepaaldwater
moet(enduszal)gebeuren. Gammakennis
enkunde iscruciaalbijde uiteindelijke
implementatie.
Bijveeldeelnemersbesrondde indruk
dat beleidsafdelingen vanRijkenprovincies
zichterugtrekken inhetsturen op hoofdlijnen (ofzelfsoplouterdeadlines)-lijnen die
zóvaagzijn datzenietméérvoorstellen dan
degeabstraheerdecontouren waarbinnen de
inhoud vandeprocessenniet meerwaarte
nemenvalt.Tegelijkziendemensendieover
deinhoudgaanallerhande ontwikkelingen
opzichafkomen. Gebrekaan consensus
bestaatoverdeinhoud enstatusvan het
GGOR:hoortwaterkwaliteit ernu welof
niet bij?Zoja,kanhetdanworden meegenomen indeKRW-processen ofjuist liever
niet?WaardeéénGGORzietalseenkans
voordeonrwikkelingvaneen integraal
modelinstrumententarium,zegtdeander
dat GGORslechtseenanderenaamisvoor
eenpeilbesluit.Vooreenpeilbesluit vindr
immers,alshetgoedis,ookeen integrale
afweging plaats.Onduidelijkheid bestaat
ookoverdestarus vanhetGGOR-vaststellingsprocestenopzichtevanandereprocessenzoalsdievoordeKaderrichtlijn Wateren
voordeVogelhabitatrichtlijn. Binnende
Kaderrichtlijn zouGGORexplicietdeverdrogingsbestrijding dienen;eenbericht dat
nietbijdraagt aaneenheidvanbegrip.Processenmetjuridischeconsequenties geeft
menvoorrangbovenandere,waaronder
GGORvalt.Misschienzijn datwelwatveel
lijnen enzoumennaareengulden middenwegmoeten zoeken.

Het risicovandeaansturingop hoofdlijnenkwamooktijdens demiddagaande
orde.MeteenLandelijkBestuurlijk Overleg
Water,eenregiegroep,een coördinatiegroep
metmeerdereclusters en onderliggende
werkgroepen iserlandelijk welwarveelproces.Wieerniet middenin zit,raaktalsnel
hetoverzichtkwijt.Vervolgensbestaatde
kansdat louterwordtafgesproken datde
processengoedmoeten worden doorlopen.
Aanheteindwordtgekeken ofereenresultaatis.Hetmaakt nietuit watdat is,alshet
maar'GGOR'heet,wantdanzijn deafsprakennagekomen.Erwashelaasniemand van
eenbeleidsdirectie ofIPOaanwezigdiedeze
stellingvanrepliekkonvoorzien,hetgeen
eniggemor indezaalopleverde.Tochis
communicatie desleutelen belangrijkste
faalfactor, zoalsin 1999in hetjuridische blad
ArsAequiookalvoor verdrogingsbestrijding
werdgesignaleerd.
Eenstemeer werdderoepomeencentraleregisseursrol vande rijksoverheid
gehoord.Deangstbestaatdathet natuur- en
milieubelang tenondergaatbij lokaleafwegingen.Waarhet beleidzichnaar verluidt
warsvaninhoud toont, kandeinhoud niet
zonderbeleid.Aanheteindvandedagwas
erhetinzicht dat weliswaarom centrale
regiemetmeer inhoud kanwordengeroepen,maar tevensdatvanuit deinhoud ook
weleensovereenmeer samenhangend
begrip,eeneenduidigedefinitie vanhet
GGOR,nagedachtzoukunnen worden.
Het wasdesgevraagd ookaanheteind
vandedagnietbij iedereenduidelijk wat
hetGGORnu preciesis.Daarmeelaat het
begripGGORopzijn minsteen rommelige
indruk achter. <f
Michael van derValk
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