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N O T I T I E VAN U N I E VAN WATERSCHAPPEN E N

VNG

Waterbeheerin
bebouwdgebied,
wieregeltdat?
Onderhoudvanoppervlaktewaterinbebouwdegebieden iseengedeeldeverantwoordelijkheidvan
waterschappenaigemeauen. IndeloopderjarenzijnonduidelijkhedenontstaanoverdeonderhoudstakenalsgevolgvandeopeenstapelingvanlokaleajsprakenenJuserendewaterschappenengcmeenten.Diversewaterschappenengemeentenzullendekomendejarennieuwea/sprakenoveronderhoudstakenmaken.DoordeUnievanWaterschappenendeVerenigingvanNederlandseGemeenten
iseennotitieopgesteldwaarinwaterschappen engemeentenuitgangspuntenwordenaangereiktvoor
dekostenverdeling vanachterstalligonderhoudvanwaterbodemsendeonderhoudsveranrwoordelijkheidvanoevers.
Op27meinamen ruim 30waterschappenengemeenten deelaaneendoorDHV
georganiseerde themamiddag rond dit
onderwerp.Presentatieswerdenverzorgd
doorWillemvanDouwen(GemeenteAlkmaar),CeesvanBladeren(UnievanWaterschappen),GerRenkens(Watetschapde
Dommel)enArendJanvandeKerk(DHV).

Wat gaat er nu niet goed?
Veelalzijn doorwaterschappen in het
verledenverschillende afspraken met inliggendegemeentengemaaktovetonderhoudstakenvanwatersystemen en bijbehorende
financiële vergoedingen.Sommigevandeze
afspraken daterenalvanenkeledecenniaof
zelfseeuwen terug.Bebouwdegebieden
warenvoordewaterschappen langetijd wittevlekkenopdekaatt.Afspraken tussen
waterschappen engemeenten ovetondethoud vanoppervlaktewater zijn veelalniet
eenduidig.Ineenaantalgevallenzijn afsprakenalleenmondelingtussende partijen
gemaakt.Slechtsinenkelegevallen zijn
afsptaken vastgelegdendoorvertaald naat
regulierebeleidsstukken,zoalsdeleggeren
hetwaterplan.Voorburgersenoverhedenis
hetvaakonduidelijk wieverantwoordelijkis
voordeonderhoudstaak.Indepraktijk blijkt
dathetonderhoud vanmetname waterbodemsvaaknietwordtuitgevoetd.Ookandereonderhoudstaken blijven liggen.Gevolg
hiervanisdatdewaterkwaliteitafneemt, de
afvoerfiinctie vandewatergangen ingevaar
komt enonderhoud minder doelmatig
wordtuitgevoerd,waardooronnodigextra
kostengemaakt.
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Waarom is het maken van
heldere afspraken lastig?
Allereerstbestaatveelverwarring rond
debegrippen beheer,onderhoudstaak en
uitvoeringvanonderhoud bij bestuutdets,
betrokkenmedewerkersenburgers.Een
tweedeknelpunt isdatpartijen niet altijd
voorafovereenkomen overwelkedelenvan
hetwatersysteem nieuweafsptaken wotden
gemaaktenhoevetmendaarbij wilgaan.
Gemeenteenwaterschapdiezondergezamenlijke doelstellingen vertrekken komen
bedrogenuit.Eenderdeknelpunt bij het
makenvanafspraken isdatdekostenvan
achterstalligonderhoud veelalhoogzijn,
doordatvaakjarenlang geen baggeronderhoud isuitgevoerd.Zondergoede financiële
afspraken komtniemand inactie.Ookhet
gebrekaangezamenlijk inzicht inhet water-

systeemvormteenbelangrijk knelpunt. Het
gaat hierbij ominzicht inhet functioneren
vanhet watetsysteem,deondethouds-en
eigendomssituatie ende verantwoordelijkheden vanbetrokkenen.Bovendien isdeze
informatie vaakverspreidaanwezigbinnen
debetrokkenorganisaties.Totslotlijkt de
bestuurlijke prioriteit vandezeproblematieklaag.Hetresultaat vangoede afspraken
enverbeteringvandekwaliteitvanhet
watersysteem isnietdirectzichtbaarvoor
burgersenbestuurders.

Voorstel van Unie en VNG
DeUnievanWaterschappenendeVNG
hebbendenotitie'Waterbodem in het
bebouwdgebied'opgesteld.Hietin zijn de
uitgangspunten voorde kostenverdeling
vanachterstalligonderhoud vanwaterbodemsende onderhoudsverantwoordelijkheidvanoeversopgenomen.Beide partijen
stellen uitgangspunten voot,maar streven
metdezenotitienietnaareenpasklare
oplossingvoorallesituaties.
"Hetmaakt minder uit welke afspraken
je maakt,hetgaateromdatje afspraken
maakt",aldusCeesvanBladeren.Derode
draad vandenotitie is:"Het watetschap
neemtindebebouwdekomdeonderhoudsplichtvootdewaterenopzichenzalgeen
aangelanden ofgemeenten alsonderhoudsplichtige aanwijzen".
Belangrijke voorwaardeisdatvervuilingsbronnen wordenweggenomen endat
afspraken wordengemaaktoverhet achterstalligondethoud.Voordekostenverdeling
vanachterstalligonderhoud stellenVNGen
Unievootomwaterschapengemeenteevenveeltelatenbetalen,naaftrek vanrijksbij-

dragen.Ditdoetrechtaandeverantwoordelijkheid vangemeenten voordeontstane
situatie,sluit aanbijde verantwoordelijkheidvanwaterschappen voorhetwatersysteemenpastbij deovertuigingvanwaterschappenengemeenten dathetRijkeen
derdevandekostenvoorhaarrekeningzou
moeten nemen.
Verantwoordelijkheden vooroeversvolgenlogischuit derolvanwaterschapen
gemeente.Zopassen natuurvriendelijke
oeversveelalbeter bij hetwaterschapenstenigegrachtmuren beterbij degemeente.Tot
slotpleitdenotitie ervooromafspraken vast
teleggenoppapierenopkaart.

Hoe maakje goede afspraken in
de praktijk?
Inzichtindebeschikbare informatie is
eenbelangrijke voorwaardeomtot heldere
afspraken tekomen.Geografische informatiesystemen (GIS)zijn hierbij hét integratieencommunicatiemiddel,meentAtendJan
vandeKerk.
EenmetGISopgezetdatabestand is
gebruikt bijdevoorbereidingvandeoverdrachtvanonderhoudstaken vangemeente
Bolsward naarWetterskipMarneMiddelsee
(inmiddelsopgegaan inWetterskipFryslin).
InGISzijn administratieve informatie en
technischegegevensvanhet systeem,waaronderveldinventatisaties,opgeslagenen
geanalyseerd.Hiermeeontstond eengoed
beeldvanondermeerdeeigendomssituatie,
aanwezigekunstwerken, deaanwezigehoeveelheidverontreinigde baggerpersectie,de
kostenvanachterstalligonderhoud ende
gewenstehydraulische profielen tenbehoeve
vanwaterafvoer, ecologieenrecreatie.
Ookwittevlekken indeinformatie werdengoedzichtbaar, korromalle informatie
dienodigisomeenanalysevan overdrachtmogelijkhedentemakenendegevolgen
daarvan tebepalen.Daarnaastzijn deGISanalyses,kaarteneninventarisatiefoto's een
uitstekendebasisvoorcommunicatie tussen
ambtenaren,bestuurders enburgers.
OokzonderGISishetgoedmogelijkom
heldereafspraken temaken,meent GerRenkens.InhetbeleidvanhetWaterschapde
Dommelzijn heldereuitgangspunten voor
overnamevanverantwoordelijkheden vastgelegd.Degoederelatietussen het waterschapendeinliggendegemeenten boodeen
goedebasisvoorhetmakenvan afspraken
overdeonderhoudstaken. Uitgangspunt
voorWaterschapdeDommelisdatgemeenteninprincipedekosrenvan achterstallig
onderhoud dragen.

Hoe krijgje iedereen mee?
"Het ontbreken vangoede afspraken
overhetproceswreektzichonmiddellijkals
ereventegenslagis",volgensWillemvan
Douwen.InAlkmaarzijn deonderhoudstakenmeegenomen inhetwaterplan. Tijdens
hetprocesbleekdatwaterschap engemeente
nietopdezelfde manier omgaanmet het
begrip'achterstallig onderhoud'.Mededoor
ditverschilvaninzichtendedaarmee
samenhangende verdelingvankosten,ishet
makenvannieuweafspraken een langdurig
procesgeworden.
ArendJanvandeKerkgafaandat het
vooralbelangrijk isdatje snel inhoudelijke
samenhanginjeafspraken zoekt.Hetisniet
debedoelingdathetwaterschaphet onderhoudgaatvoerenvaneencompletegrachtengordel terwijl eenkleineuitloper vande
grachtalsnogbij degemeentein onderhoud
blijft. Voorhetmakenvannieuwe afspraken
rondonderhoudstaken hebje technische,
juridische,financiëleenbestuurlijke disciplinesnodig.Ditvraagteenheldereenvooralgezamenlijke communicatie-enprocesaanpak, f
Pui Mee Chan enAnjo Travaille
(DHV)
Voormeerinformatie:(033)46823 86/4681784
ACTUALITEIT

Resultaten controle
zorgwekkend
Tijdenseenonaangekondigdecontroleop
bednjfslozingen vanafvalwater heeftWaterschapRivierenlandgeconstateerddateenkwart
vandeonderzochtebedrijven(elfvande45)de
lozingseisenovertrad.
WaterschapRivierenland voerdedecontroleuit nä sluitingstijd vande bedrijven.
Doelvandecontrolewasomnategaanofde
bedrijven dananderafvalwater lozenals
gedurendededag.Bij33 vande45bedrijven
heeft hetschapmonstersgenomen van het
afvalwater datopdatmomentwetd geloosd.
Uitdeanalysebleekdatelfbedrijvende
lozingsregelsovertrad.Tegenacht bedrijven
heeft Rivierenlandproces-verbaalopgemaakt,driebedrijven krijgen eenwaarschuwing.Bovendienkrijgt éénbedrijf, naast het
ptoces-verbaal,eennaheffing opgelegd.
Vanwegedezorgwekkende resultaten
zalhetwaterschap indetoekomst meervan
dezecontroleshouden. €
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Waterbond op komst
PetervanRooyenvoormaligwoordvoerdervan
deUnievanWaterschappenJellcLeeneshebben
deWaterbondopgericht,een consumentenorganisatieophetgebiedvanwater.Debondwordt
onderandereeenaanspreekpunt voorklachten
envragenvanburgers.
IndevoorlopigeRaadvanAdviesvande
Waterbond, naarhetBritsevoorbeeldWatervoice,zitondermeerprofessor Rien
Meijerink onderwiensvoorzitterschap het
Interdepartementaal Beleidsonderzoek(IBOJ
werduitgevoerd.
DeWaterbond wordtindeeersteplaats
opgerichtomburgerstehelpenmetvtagen
enklachten.DeburgerdraaitvolgensVan
RooyenLeenesopvootallemiljarden euro's
diehetNationaalBestuutsakkoord Water
gaatkosten.Debeide initiatiefiiemers
menendathethoogtijd isomdeburger in
staattestellenzicheenwegtebanen inde
verwarrendewereldvanhetwatetbeheer.Zij
vindenhetbelangrijkdatereen verbindende
schakelkomttussenoverheidenmaatschappij.MetdeWaterbond hebbenVanRooyen
Leeneseenorganisatievoorogendievergelijkbaar ismetRoverinhetopenbaarvervoer,
deANWBofdeConsumentenbond. "Een
onafhankelijke endeskundige organisatie
die,alshetomwatergaat,hetpubliekeen
gezichtgeeft endeburgerbelangen opnationaal,regionaaloflokaalniveau behartigt".
Behalvehet helpenvanburgers,diemet
hun vtagen,ideeënenklachten terechtkunnenopinternet (www.waterbond.nl) zalde
Waterbond dewaterbelangen van burgers
scherpindegatenhoudenenookgevtaagd
enongevraagd adviesgevenaan wateroverheden."JelleLeenesenikzijn beiden bekendefiguren indewaterwereld",zegtVan
Rooy."Inhetverleden hebben weonsniet
schuldiggemaakt aanhet toepen vandingen
diegeenhout sneden.Ookalwasniet iedereenhetoveralmeeeens,wehebben denodigedingenlosgemaakt.Datwillenweook
doenmetdeWaterbond."C

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltlevetenaanH20,dan
moetdezeminimaaltweewekenvooreventueleplaatsingopderedactiebinnenzijn.
Dekopijsluiting vooreenvolgendnummer
isdusaltijdopdedagdatH 2 0uitkomt.
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