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"Waterbeheer niet
McDonaldiseren'»
HetartikelvanPetervanRooyoverIBOBekostigingWaterbeheerenItetkabinetsstandpunt
hieroverinH 7 0 nr.4vanzofebruarijl. heeft tot
groteverbazingenenigeverontrustinggeleid bij
GovertGeldo/enAndre'Oldenkamp.Beidenzijn
adviseurophetgebiedvanwaterenruimtelijke
ordening.Onderstaand leestuhunreaetie,met
eenkortweerwoordvanPetervanRooy.
Ingrotelijnen komthetbetoogvanPeter
vanRooyhieropneer.Erisonderzoekgedaan
naarmogelijke structuren voorde financieringvanhetwaterbeheer.Datheeftgeresulteerdinviervarianten,AtotenmetD.Het
kabinetheeft daarovereenbesluitgenomen
endevoorkeuruitgesproken voorvariantA.
Totzovereenlogischverhaal.Maardan
gebeurt het.Dangaatiemanddiezichpresenteertalsonafhankelijk onderzoeker,enlid
wasvandeIBO-werkgroep,zichbeklagen
overhetgekozenstandpunt.Datisonlogisch.
Eenbeleidsonderzoeker heeft alsplicht
gelijkwaardige vatianten inbeeldtebrengen,
metzoscherpmogelijkdevoor-ennadelen
pervariant.Daarnageeft hijofzijhetover
aandepolitiekearena.Dezeneemtdebeslissing.Dezenoodzakelijkescheidingtussen
onderzoekenpolitiekisophelderewijze
beschrevendooronderandereLindblomen
Woodhouse[15)513).Deonderzoeker heeftzich
neerteleggenbijdebeslissing.Nu kanhet
zijn datdeviervariantennietgelijkwaardig
zijnenopobjectievegrondslagenbepaalde
variantenkunnenwordengeëlimineerd.Dat
betekentdatonzinnigevarianten zijn
beschreven.Indatgevalhebbendeonderzoekershunplichtverzaaktengewoonslecht
werkgeleverd.Alseenonderzoekerachterde
inhoudvandestudiestaatenerdaadwerkelijksprakeisvangelijkwaardige varianten,
danmoetgeaccepteerdwordendatdeuiteindelijkekeuzeopbasisvanpolitiekeoverwegingenwordtgemaakt.Wijvindenhetartikel
vanPetervanRooyergonlogisch,indiezin
datvermengingplaatsvindtvanonderzoeksstandpunten enpolitiekeopvattingen.Erg
gevaarlijk.Moetenwehieruit concluderen
dathetdebedoelingvandeIBO-werkgroepis
geweesttestureninplaatsvanteonderzoeken? HetvaltonsopdatPetervanRooyvia
eensmalleredeneerlijn metgrotestelligheid
totbredeconclusieskomt.Alsofje deunieke
waarheidkuntdeducerenuit onderliggende
rapporten.Hijvolgteenfinancieeldenkspoor,hanteerteenstatischeopvattingover
organisatiesenheeft geenoogvoordecon12 | H ; 0
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text.PetersenWetzels(2002)duidendezewijzevanbenaderingaanalsMcDonaldisering.
Inhetartikelwordenwaterschappenook
gekenschetstalseensoortMcDonald.Zehoudenzichbezigmetbeheer,onderhoud enuitvoeringennietmetbeleiden ruimtelijke
vraagstukken.GeenwonderdatPetervan
Rooypleitvooreencentralistisch model.Als
jeervanuitgaat datinhetwaterbeheer sprake
isvaneenduidigeonveranderlijkedoelen,die
onafhankelijk vandecontextgehaald kunnen
worden,enereenlineairverbandbestaattussenefficiëntie eneffectiviteit, isMcDonaldiseringgerechtvaardigd.Dankanhetzijn dat
devariantenCenDopveelpunten teprefererenzijnbovendevariantenAenB.Wijgelovenhierechternietin.
Wijverwachtendaternogveelgaatveranderendekomendejaren-vooralinhet
denkenoverveiligheid-eneengoede interactiemetdecontextbepalendzalzijn voor
hetsuccesvanhetwaterbeleid.Wijziende
organisatievanhetwaterbeheer lieveralseen
complexadaptiefsysteem.Datiseensysteem
datleertenevolueert.Hierbij geldtdewet
vanPerrowalsbelangrijk vertrekpunt, datde
complexiteit vandebesturingvan dezelfde
ordemoetzijnalsdecomplexiteit vanhette
besturensysteem(DeLeeuw,19514).Nietdoor
hetcreërenvaneenallesomvattende structuur maareensamenspeltelaten ontstaan
tussenvelekleineautonomepartijen, ishet
geheelgoedinstaatintespelenopveranderingen.Hetheeft meeradaptiefvermogen.
Goedeinteractiemetdecontextisdaarbij een
voorwaarde.Wieditorganisatiemodel doordenkt,kentwaarschijnlijk meerwaardetoe
aandevariantenAenB.
Hetmodelvanhetcomplexeadaptieve
systeemsluitgoedaanoponze praktijkervaringen.Weziendanookonvoldoende
aanleidingomtotreorganisatie overtegaan

enhetwaterbeheer nogverdertecentraliseren.Sterkernog,somsdenken wedatde
opschalingvan waterschappen alwattever
isdoorgeschoten.Wezien lieverdewendbaarheid vandeEngelsevlootdandeslagkrachtvandeSpaanseArmada.
Hetkabinet heeft eenvoorkeur uitgesproken voorvariantA,devariant waarbij
quaorganisatiestructuur weinigverandert.
Datwilnietzeggendatallesbij het oude
hoeft teblijven.Binnendehuidige structuur
isveelruimteaanwezigvoorverbetering.We
hebben eentop3 opgesteld vanwatwij denkendatverbeterd moetworden.Werichten
onsdaarbij gemakshalve opdewaterschappen.Teneerste,beleid,uitvoeringenbeheer
moetendichter bij elkaarworden gebracht.
Datiseentrendbreuk,want bij reedsdoorlopenreorganisatieszijn zesteedsverder uit
elkaarkomen teliggen.Volgensonsishet
eenvoorwaardeomsuccesvoluitwerkingte
gevenaan'Waterbeheer 21eeeuw'enookde
belangrijkste rechtvaardigingvanvariantA.
Wehebben hier veruitgewerkte gedachten
over.Tentweede,water moetsterker worden
ingebracht inanderewerkveldenvande
fysieke leefomgeving. Waterisnu eenmaal
eenruimtelijke component. Deroldie
waterschappen nu vervullen,isniet altijd
evensterk,vooralalsjekijkt naar processen
alsstedelijke vernieuwing.Erzijn goede
voorbeelden,maardoordebank genomen
komtdewaterinbreng slechtuitdeverf Stedelijke vernieuwing verlooptalseencomplexadaptiefproces,terwijl watervaaknormatiefwordtingebracht.Datvraagtomeen
pittigeaanpassing.Tenderde,het belang
vanimplicietekennis-naastexplicietekennis-moetscherpinbeeldworden gebracht
eneenplaatskrijgen binnendehuidige
organisatie.Explicietekennis isreproduceerbarekennisenisgebaseerdopregels.Implicietekennis-vanoudsher sterkaanwezig bij

waterschappen -komtvoortuitervaring in
hetveldenkannietzonder meeronder
woorden wordengebracht.Voor innovatie
binnen het waterbeheer ishetvan belang
hieraandacht aan tegeven.Van innovaties
weten wenamelijk datdezeplaatsvinden op
basisvanervaringennietvoortkomen uit
beleidsvormingofreorganisaties.
Ditzijn persoonlijke observatiesen
mogelijk hebbenanderepersonen eenanderetop3.Maar hetzijn punten waarwenu
aankunnen werkenenwaarop nieuwe
reorganisaties uitsluitend verstorend inwerken, f
Govert Geldofen
André Oldenkamp

Naschrift
HetprocesdatdeIBO-werkgroep heeft
doorgemaakt, washeelbijzonder. Ikciteer
ReinvanderKluit inHetWaterschap(nr.4,
pagina7).IBO-spelregels(eenbeproefd instrument vanhetMinisterievan Financiën)
schrijven voordat alleleden'onthecht' deelnemen.Hiervan ismij weiniggebleken.Het
bleekverdraaid lastigelkaar te begrijpen,
ookalwerdnogzozorgvuldig geformuleerd.
Detaakopdracht wasgerichtop bekostiging
vanhet regionalewatetbeheer.Financiën
wildevanuit deinsteekvangeldonderzoekenwaarkansen liggenomtot verminderde
lastenstijging tekomen.Voorde waterketen
isdewerkgroeptoteeneensluidend advies
gekomen.Voorhetwatersysteem heeft de
groepzichakkoordverklaardmetvier
varianten.Meerconvergentiezouertoehebbengeleiddatenkeleledenvoortijdig zoudenzijn uitgestapt.
Uiteindelijk heeft dewerkgroep,inlijn
metdetaakopdracht,eendoorwrocht rapport
aanhetkabinetaangeboden.Totmijn verbazingheeft hetkabinetvoorvariantAgekozen,
onderaanvoeringvanorganisatorisch getinte
geloofsarrikelen enzonderfinanciële argumentenconform detaakopdrachr.Gebruik
vanhetwoord'manipulatie'gaattever,maar
ietsheeft heterwelvan.Ineen parlementaire
democratie,zekernainvoeringvanhet
dualisme,neemtnieteenkabinetmaareen
parlementeendefinitiefbesluit.Omdatikin
hartennierendemocraatben,geefikmet
mijn publicatiesvoedingaanhetopstapel
staandepolitiekedebatoverwater.Alshet
parlement heeftgesproken,schikikmeindie
keuze.Ookalishetnietmijn vootkeur:
variantBmeteengrondige modernisering
vandewaterschappen.
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Kroonprins geeft gast-

JoopKruithofinterna-

college TU Delft

tionaalpresidentIOA

KroonprinsWillem-Alexanderheeftop2maart
eengastcollegeWaterbeheergegevenaan250
derdejaarsstudentenvandeTUDel/t. De
kroonprinswildeopdiemanierzijn kennisen
ervaringenmetwatermanagementoverdragen
aanstudentenenmeteenaandachtvragen voor
dewereldwijdeproblemenopwatergebied.

JoopKruithof senioradviseurvanPWN, is
gekozentotdeinternationalepresidentvande
International OzoneAssociation(IOA)voorde
perioderoteinde2005.Hij isdeeersteNederlanderdiedezeJunctiebekleedt.Kruithoftreedt
hiermeeindevoetsporenvanMortonKleinen
RipRitenamensdeVerenigdeStatenenWilly
Masschetien,PierreSchulhofenMaartenSchalekampnamensEuropa.

Opverzoekvandeprinswashetprogramma informeel eninteractief Hetcollege
vanWillem-Alexander behandelde invogelvluchtdelangewegvandeinternationale
waterconferenties. Eenduidige oplossingen
zijn erniet,maardeprinsbenadrukte het
belangvanduurzameontwikkelingen. Dit
belangistijdens diverse conferenties
(Dublin,Johannesburg,Kyoro)onderschrevenenheeft waterdaarmeestevigopdepolitiekeagendagezet.Deuitdaging isnu water
hoogopdeagenda tehouden.Verder behandeldedeprinsdedoelstellingen, het effect
vandammen, hetdoor hemzelfgeschreven
rapport 'NoWater,NoFuture'en tenslotte
de klimaatsverandering.
Nadelezingendiscussieerden destudenten metdekroonprins.Onderwerpen die
aanbodkwamen,warenonder meerdevirtueleim-enexportvanwaterin landbouwproducten,privatiseting en cultuurverschillen.Uiteindelijk verlietdeprins tweeuur
laterdangepland hetuniversiteitstettein. *

DeInternational OzoneAssociationis30
jaargeleden opgericht.Deotganisatieverzameltenverspreidr informatie overhet
gebtuik vanozonbijdewaterzuivering.Ook
wordtonderzoek naarozonenanderezuurstofhoudende oxidatiemiddelen geïnitieerd.
JoopKruithofisinmiddelsruim 25jaar
actiefbinnende(Nedetlandse)waterwereld.
Indietijd verrichttehijonderzoeknaaronder
anderechloring,UV-desinfectie,ozonisatie,
actieve-koolfiltratieen membraanfilttatie.
Sinds1999ishijwerkzaambijPWN.Hij heeft
zowelindejarendaarvoorbijKiwaalsPWNersterkbijgedragen aande totstandkoming
vandegrootste membraanfiltratie-installatiesinHeemskerk.Ookwordtzijn naamin
verbandgebrachtmetdekeuze,ontwikkeling
enrealisatievanhet UV/waterstofperoxideprocesindenieuwezuiveringvanproductielocatieAndijkdiekomendnajaar wordt
geopend.HoewelPWNverwachtgeenozon
ophaarproductiebedrijven tegaangebruiken,reageerdehetwaterbedrijfpositiefophet
eervolleverzoekaanKruithofomalspresidentvandeIOAte fungeren.
Eénvandeeerstegroteactiviteiten van
hetIOAisdeorganisatievanhet 17ewereldcongresvandeorganisatieinaugustus in
Straatsburg. %
GilGordon(links)overhandigtdelOA-kettingaan
JoopKruithoftijdenshetbanketvanhet16eIOA
wereldcongresinLasVegas.
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