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V E R H O U D I N G D I R E C T E U R WATERBEDRIJF MET G E M E E N T E E N
PROVINCIE

"Politiekekeuzes
bepalenslechtsvijf
procentvanhetwerk"
Deverhoudingtussenhetpolitiekebestuurendeleidingvaneendienstofbedrijfiseenonderwerpmet
eenzekeregevoeligheid.Hoeweldemeestedrinkwaterbedrijven thanseenN.V.zijneneengrotere
afstandtothetpolitiekebestuurvaugemeentenenprovinciehebben,zullenveledirecteurenvanwaterdienstenen-bedrijvenditvraagstukkennen.Hetsamenspelmetdeminister,degedeputeerde,dewethouderdanweldedijkgraafofvoorzittervanhetwaterschapvraagtopzijnminsteengoede,vaakdagelijkseafstemming,aldusMaartenGast,voormaligdirecteurvanGemeentewaterleidingenAmsterdam.
Op24maartjl.vondeen symposium
plaatstergelegenheid vanhetvertrekvande
Amsterdamse wethouder mr.dr.G.Dalesvan
FinanciënenEconomischeZakeninverband
metdiensbenoeming totburgemeester van
Leeuwardenper 1 mei.Detitelvanhetsymposium luidde:'Hoewordikeensuccesvol
bestuurder?'Gastsprekerswaren hoogleraar
nieuwstegeschiedenisaandeVrijeUniversiteitAmsterdamJamesKennedy,burgemeesterGerdLeersvanMaastricht, gemeentesecretarisErikGerritsenvanAmsterdam en
oud-minister enoud-burgemeester van
Amsterdam,nu EersteKamerlid,Edvan

Thijn.
Omdat velelezersvanH 2 0bij overheden
werken,wilikuvanenkelesprekerseenaantalstellingen meegevenwaarvan ikdenkdat
dieinhun algemeenheid ookopdewatersectorvantoepassingzijn.Daarnaastwilik
mijn eigenervaringalsdirecteur toetsen aan
éénvandestellingen.Ditalleslosvande
vraagwiede'ik' indetitelvanhetsymposium is.
GeertDalessteltdatopenbaar bestuur
geenbedrijfis.Deinrichting vandesamenlevingvindthij deprimaire taakvan het
bestuur.Alsbestuurder moetje geenindividuelekwestiesaanpakkenennietopdestoel
vandeambtenarengaanzitten,maarjewel
kenmerken inauthenticiteit, onafhankelijkheidenautonomie,meenthij.
GerdLeersvindtdateenbestuurder een
gezondencreatiefverstand nodigheeft, dat
jealsbestuurder zichtbaar en benaderbaar
moetzijn endatje niet(snel)vanje stuk
gebracht moet worden.Ontwikkeleendui-
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delijkevisieenhakknopendoor,aldusde
burgemeester van Maastricht.
ErikGerritsen meentdatvandeonderwerpendieopdetafelvande bestuurder
komt,70procentnietpolitiekgetint is."Er
zijn geenliberalevuilnisbakken,erisgeen
socialistischwateretc."Nahetsluitenvan
eenprogramakkoord isditpercentagegestegentot95procent.Dezeonderwerpen vragenalleenomeengoedeuitvoering.Zijn
adviesaandebestuurder luidt:voerconstructiefoverlegmetambtenaren,beheersje
ongeduld enverwachtingen enbeloofniet
teveel!
EdvanThijn gafdevolgendestellingen
meeaanhendieeengoedebestuurder willen
worden:Vertrouw uwambtenaren, maar
nietblindelings.Besefdathet kennispri-

EdvanThijnenGeertDalestijdensdediscussie.

maatbijuwambtenaren ligtenkomvan
daaruit toteenhelderetaakverdeling.Zelfs
demeestbegaafde bestuurder kanslechts
vijfprocentbevattenofbeoordelenvanalles
waarvoorhijverantwoordelijk is.Maakvanuitditbesefduidelijk hoeuals bestuurder
geïnformeerd wilt wordenenhoedeambtenarendeinformatie moetenselecteren.Heb
oogvoordeuitvoerbaarheid vaneenbeslissing.Houd hetambtelijk apparaat vrij van
politiek;hetmoetneutraalenloyaal blijven.
Blijfalsbestuurder aandacht bestedenaan
dekerntaken.

Incidenten
IndediscussieweesScheltoPatijn, oudburgemeester vanAmsterdam en oud-voorzitter vandeVEWIN,eropdatdenaamof
kwalificatie waarmeeeenbestuurderde
geschiedenis ingaat,vaakbepaaldwordt
doordemanier waarophijmet tamelijk toevalliglijkendegebeurtenissen isomgegaan.
Zowasinzijn ogenVanHalldemeestsuccesvollebestuurder vanAmsterdam inde20e
eeuw.VanHallleiddedewederopbouw van
Amsterdam nadeTweedeWereldoorlog. Hij
isechterdegeschiedenisingegaanalsde
starreregentdiein 1968niethetjuiste antwoordwistopProvoendeMaagdenhuisbezetting.

Op de vingers van één hand
Watikzelf,zonderuitvoerige beschouwingentehouden, kantoetsenisdestelling
vanGerritsenenookvanVanThijn dat
slechtseenkleindeelvanalleonderwerpen
dieopdebestuurstafel komenpolitiekrelevantofinteressantis.
Van1986tot 2000wasikdirecteurvan

Gemeentewaterleidingen Amsterdam.Ik
voerderegelmatigoverlegmetdeverantwoordelijke wethouder,metPietJonker(de
huidigedirecteur vanDZH)éénmaalper
maand,metGuusje terHorst(dehuidige
burgemeestervanNijmegen) éénmaalper
tweemaanden.Vakernogstonden onderwerpendievoorGWAvanbelangwarenop
deagenda vandeCommissievan Bijstand.
Tochishetaantalechtpolitiekekeuzes
enbeslissingen indiet4jaar opdevingers
vanéénhand tetellen.Begrotingen,rekeningen, tarieven, investeringsbeslissingen
enaan-enverkopen vanonroerendgoed
behorendaarzekerniet toe.Managementcontracten,meerjarenplannen etc.evenmin.
Behandelingvanklachten, beantwoording
vanvragenvanraadsledenenreactiesop
stukken inhetParool,deVolkskrantende
Telegraafmeestalookniet.
Watoverblijft inmijn herinnering zijn
devolgendepunten:debestuurlijke reactie
opdeontdekking(doorGWA)vanbentazon
inhetAmsterdamsedrinkwater,hetvaststellen c.q.bijstellen vande tariefstructuur
doorafschaffing vanhetdegressieftarief
voorgrootgebruikers,aftopping van het
aantaleenhedeninhetonbemeterd tariefen
invoeringvaneenkortingvooralleenwonenden,hetvelejaren nietenin 151518wel
invoerenvandeindividuelebemetering, het
gelijkstellen vandrinkwaterbelangen en
natuurwaarden inhetbeheervande
AmsterdamseWaterleidingduinen en
Watetleidingplassen inLoosdrechténhetal
danniet uitbrengen vaneenbodopde
WLZK(toendat bedrijfopgeheven werd)en
meerinhetalgemeen hetpositioneren van
hetAmsterdamsebedrijfindeontwikkelingeninde(drink)watersector.
Eenlaatstespecifiek punt,ooknu weer
actueel,ishetaldan nietinvoerenvan
beheersjacht indeAmsterdamseWaterleidingduinen,vroegervooralopreeëntoegespitst,nu opdamherten.Degemeenteraad
kiestdaarin telkensweerandersdan het
management ende verantwoordelijke
bestuutderenwijst debeheersjacht af
Terugkijkende opdezeperiodeenook
metdeanderedirecteursfuncties dieikinde
watersector vervuldhebingedachten, benik
vanmeningdatinhetwerkveldvan het
watereengetalvanvijfprocentvoorechte
bestuurlijke keuzeseengoedeordevan
grootteaangeeft. Datzijn dan ookechtpolitiekebeslissingen.Alhetanderedatophet
symposium aangedragen werd,isechterook
zekerdemoeitevaneenovetwegingofdiscussiewaard. ^
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NVApresenteert
Jongerenplatform
"Eennetwerkvoorkennisenkennissen",datisvolgensNVA-voorzitterWillemvanStarkenburgde
essentievandeNVA. Enmetdeoprichtingvaneenjongerenplatform gaatdeverenigingzichnuook
specifiekop(studerende)jongeren richten.Goedvoordeverenigingdiegebaatishijdeaanwasvan
nieuweledenéngoedvoordejongerendieookbuitendeschoolbankenkennisenkennissenopdoen.
HetJongerenplatform werd opgericht
tijdens hetsymposium 'Waterinbeweging'
opldapriloverdeEuropese Kaderrichtlijn
Water.Hetpubliek bestondvooreenbelangrijkdeeluitjongeren.
Dathetmetdeimplementatie vande
richtlijn inNederland nognietergopschiet,
leekdeconclusieuit hetverhaalvanCarla
Bisseling(provincieUtrecht).Zij verzuchtte
datze"netgenszoveelvergaderingen,zoveel
papier....laat ikheteenuitdaging noemen"
hadmeegemaakt.Tochwaszeoptimistisch.
VolgenshaarzouNederland het uiteindelijk
weloptijd halen.
DorothéeLeendersbesprakhetAlterrarapportAquarein,datdegevolgen vande
implementatie vandeKaderrichtlijnWarer
onderzocht voordelandbouw inNederland
(zieH 2 0nummer 24van2003).Deonderzoekerskwamen totdeconclusiedatweinigtot
geenruimtevoorlandbouw overblijft. Uit
dezaalkwamkritiekopdewijze waarop het
ondetzoek wasopgezet.Leendetsgaftoedat
inhetonderzoekdenodige beperkingen
warenopgenomen,maarbleefachterdeconclusies staan.
FransKorzelius,plaatsvervangend dijkgraafvan HoogheemraadschapAmstel,Gooi
enVechtgingtenslotteinopde bestuurlijke
dilemma's bijdeimplementatie vande

Kaderrichtlijn Watet.DatgaatinNederland
volgensde'salamitactiek', waarbij allesin
kleinestukjes wordtgesplitst,aldusKorzelius.Volgenshemwordeneerstdewaterlichamenendoelenvastgesteldenwotdt daarna
pasgekekennaarde(financiële) consequenties.Ookvreesdehijeentegroot detailniveau:poldetslootjes moeten nietalswaterlichaamworden beschouwd, meentKorzelius.
Nadepauzevondeengeanimeerdediscussieplaats,waarbij ookdeaanwezigejongereneenflinkeduir inhetzakje deden.En
terecht,zoalsNVA-voorzitter Willemvan
Starkenburgaangafin zijn toespraak waatin
deofficiële oprichtingvanhetjongerenplatfotm bekendweidgemaakt.Zijvormen tenslottedenieuwegeneratie waterdeskundigen,die(hopelijk) met innovatieve
oplossingenvoorbestaande waterproblemen
komen.
Daarnawashetwoordaandejongeren,
diezelfmet hetinitiatiefwaten gekomen
omeenplatform opterichten. InitiatiefnemersMartinevanRaamsdonk,TimSmit,
SjorsStevensenSitaenVincentVultowillen
studenten vanverschillendedisciplines bij
elkaarbrengen.Indetoekomstzalhet platform bijeenkomsten encursussen organiseren.ZolanceerdeTimSmitnamenshet platform hetideevooreencursus'lobbyen', f

Deinitiatiefnemersvanhetjonjerenplarform.
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