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EX-WERKGROEPSLID I B O - B E K O S T I G I N G WATERBEHEER

Parlementaanzetvoor
efficiënt waterbeheer
Hetkabinetsstandpuntoverde toekomstvanhetwaterbeheergeeft eindelijkhelderheidoverde koers
diehetrijkwilvaren:publiekewaterketenbedrijven met provincies,gemeentenen waterschappenals
regionaleaandeelhouders.Deprovincieszullensamenwerking tussenwaterleidingbedrijven,
gemeentenen waterschappenmoetengaanopvoeren,belonen en zonodigzelfsa/dwingen.Dehelderheidis een zegen,maardegekozenkoersisnietde dappersteen zekernietde beste,aldusPeter van
Roo_y. Hijwasexterndeskundigebinnen de werkgroepIBO-BekostigtngWaterbeheer.
In lijn methetadviesvandeIBO-werkgroepzethetkabinet inopééngeïntegreerdefinancieringsstructuur voordewaterketenalsgeheel.De grondslagvoordenieuwe
tariefstelling ishet feitelijke verbruik van
wateruitdekraan.Omopkortetermijn al
eensignaalaftekunnen gevenaan burgers
pleit het kabinet voorinvoeringvanéén
geïntegreerde nota voordehuidigedrie
waterketendiensten (drinkwaterproductie,
rioleringenafvalwaterzuivering). Anders
dan voordewaterketen kwamdewerkgroep
niet toteeneensluidend adviesvoor het
watersysteem (hetwater inhetlandschap).
Verschillen inachtergronden enperspectievenhebbengeleid totviervarianten,diein
meerofmindere matebijdragen aanverhogingvaneffectiviteit enefficiency. Vanaf
variantAwijken devarianten intoenemende mateafvandebestaandesituatie.
•

A. regionale varianr
Vereenvoudigingvandebestaandesituatie,geëntopwaterschappen opdeschaal
vandeelstroomgebieden. De drie huidige
bestemmingsheffingen (grondwarer-, waterkwantiteits-enwaterkeringsomslag) enhet
oneigenlijke watersysteemdeel binnende
verontreinigingsheffing wordengeïntegreerd totéénwatersysteemheffing, metprofijt alsbelangrijkstegrondslag.Inningvan
degeldenwordtuitgevoerd doordewaterschappen,diealsfunctionele overheden blijvenbestaan.Metdezevariantdalendekostenvandeinningvangeldenenigszins.
• B. regionale waterfondsvariant
Ookdezevariantgaatuit vanéénwatersysteemheffing, opgebouwd uiteensolidariteitsdeeleneenprofijtdeel. Hetsolidariteitsdeelislandelijk uniform vooralle
huishoudens engebruikersgroepen.Hetcollectiefvan waterschappen bepaaltdehoogte
vanhet tarief Hetprofijtdeel ispluriform en
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dehoogtevanhettariefwordtper waterschapbepaald.Deheffing, metdaarin beide
delen,wordtcentraalgeïndengestort ineen
waterfonds, beheerd door waterschappen.
Hetprofijtdeel wordt rechtstreeksvanuit het
fondsgestortoprekeningvanher betreffendewaterschap.Demethet solidariteitsdeel
beschikbaar komendemiddelenwordendoor
hetcollectiefvanwaterschappen zodanig
verdeeldoverdewaterschappen,datgezamenlijkeenzo hoogmogelijkedoelmatigheidwordtbereikt.Zokomen bovenstroomseinvesteringen,dievooral benedenstroomse
voordelengenereren,eerdervandegrond en
wordteerderwerkgemaaktvanhetstroomgebiedsdenken inhetlichtvandeEuropese
Kaderrichtlijn Water.Waterschappen blijven
zelfsrandige functionele overheden met
eigenfinanciering. Dekostenvaninningvan
geldendaleneveneenslicht.
• C.nationale waterfondsvariant
Bekostiginguiteenfonds dat wordt
gevoeduit dealgemenemiddelen. Burgers
krijgen dusgeendroge-voeren-heffing meer
opgelegd.Verdelingvandemiddelen in het
fonds isinhanden vaneendoordeKroonin
testellenWaterraad,waarindevier
bestuurslagenzijn vertegenwoordigd. Deze
variant heeft waarschijnlijk totgevolgdat
waterschappengaan functioneren alsuitvoerendediensten vanprovincies.Dekosten
vaninningzijn nihil.
• D.nationale variant
Opheffing vandehuidige scheiding in
financiering vanrijkswateren en regionale
wateren.Iedereburger heeft belangbijelke
waterbeheersmaatregel enduswordt het
totalewatersysteembeheer bekostigd vanuit
debegrotingvanVerkeerenWarerstaat.De
huidigewaterschappen endenarte poten
vanRijkswaterstaat wordenverruild voor
zevenuitvoeringsorganisaties vanhet Rijk
(rijkswaterschappen), overeenkomstigde

zevendeelstroomgebieden inhet lichtvan
deKaderrichtlijnWater.Dezevariant vereenvoudigt hetwatersysteembeheer rigoureus,reduceertdebureaucratieensaneertde
overvollebestuurlijke arenavoorwaterdrastisch.Dekostenvaninningzijn nihil.

Kabinetsstandpunt voor watersystemen
Hetkabinetkiestvoorderegionale
variant (A) endusvoorvoortzettingvan
waterschappen alsfunctionele overheden.
Hetkabinetsteltdateeneigen financiering
dewaterschappen instaatstelthun wateropgavenslagvaardigeneffectief terealiseren.
Debeleidskadersvoordewaterschappen
wordendoorRijkenprovincies aangegeven.
Dealgemenedemocratiebepaaltdaarmeede
beleidsmatigeopgaveeningrotelijnende
omvangvandeuitgaven.Derolvandeprovinciesisdaarbij vanwezenlijk belang:zij
hebben deregierolopregionaalniveauen
hebben het toezichtopde waterschappen.
Voordebestuurssamenstelling enhetkiesstelselvandewaterschappen houdt het
kabinetvastaandeessentievandetrits
belang-betaling-zeggenschap.Voordewaterschapsverkiezingen wordt hetpersonenstelselvervangendooreenlijstenstel enworden
verkiezingen voorallewarerschappen gehoudenopéénlandelijke datum.Ditbiedt
waterschappen demogelijkheid toteengezamenlijke publiciteitscampagne.

Reflectie op IBOen kabinetsstandpunt
Aanhet IBO ligteenreeks onderzoeken
tengrondslag.Gedeeldeconclusieisdat het
waterbeheer inNederland fysiek enorganisarorischniet klaarisvoordeklimaatsveranderingen inde 21e eeuwendat waterbeheer
voorburgers veelmeergeldgaatkosten.De
opdrachr aandeIBO-werkgroepbeperkte
zichtotbekostigingenfinanciering van het
regionalewaterbeheer.Pasalsdewerkgroep
zousruiten op bestuurlijk-organisatorische
belemmeringen kondendeze belemmeringeninheronderzoek worden bezien.De
taakopdracht correspondeert dusnietmetde
conclusievaneerderbedoelde onderzoeken
datdeorganisatie nietmeeradequaatis.
Vanwegeverstrengeling tussen bekostiging
enorganisatievanhetwaterbeheer, bleven
discussiesoverdeorganisatiebinnende
werkgroepnietlanguit.Metaanpassingvan
definancieringsstructuur kanweliswaar
aanzienlijke winst wordenbehaald, maar
tochisheteenkruimelinvergelijking mer
dewinsrdiekanworden behaalddoorverregaandesamenwerking tussen overheden.En

doornietmachtenpositiesvan organisaties
enpersonen,maardetoekomst vanNederland centraal testellen.Ophetgebied vande
waterketen liggen adviezenvandewerkgroepenhetstandpunt vanhet kabinet
dicht bijelkaar.Eindelijk isdekoers helder
enwordtdeenergievanbetrokkenen weer
gerichtopeengezamenlijke uitdaging:efficiëntopererende publieke warerketenbedrijven.Hetverdient aanbevelingdebeleidsverantwoordelijkheid voordevolledige
watetketenoprijksniveau onder tebrengen
bijééndepartement.Meestvoordehand liggend isVROMvanwegedeverantwoordelijkheid voor milieubeleid.
Watbetreft hetwatersysteem lijkt het
kabinetbijvoorbaataltehebbengekozen
voorhetoppoetsenvandebestaandesituatie.
DekeuzevanvariantAmistvrijwelelke
argumentatie vanuit deinsteekvandetaakopdracht:bekostigingenfinancieringvan
regionaalwaterbeheer methetoogopmeer
effectiviteit enefficiency. Omdekeuzeteverantwoorden zijngeloofsartikelen opgevoerd.
Enerzijds srelthetkabinetdatRijkenprovinciesdebeleidsmatigeopgavenvanwaterschappen bepalenalsookdeomvangvande
uitgaven.Anderzijds wordt ingezetoplandelijkewatetschapsverkiezingenvolgenseen
lijstenstelsel.Vergelijking vanbeidepunten
roeptalrasdevraagopwaardiekostbareverkiezingenovergaan,alshetwaterschapzich
moetbeperken totoperationeleuitvoerings-

takeninopdracht vanprovincies.Verhogen
deverkiezingen deeffectiviteit, de efficiency,
detransparantie,kortomalleswaarhetIBO
voorinhetlevenisgeroepen?Zekerisdat
variantAtotdeminstereductievandekostenvaninningvangelden leidt.

Geen klucht s.v.p.
Hetschraalbeargumenteerdekabinetsstandpuntismoeilijk terijmen metdeaanbevelingenuithetwateronderzoekvanhet
RathenauInstituut.Eénervanluidtdatde
positievanwaterschappen wijzigtvanmedeoverheidnaaruitvoeringsorganisaties,onder
aansturingdoorsamenwerkendeprovincies.
Belangrijkargumenthiervoorisdatgoed
waterbeheervooreendeltaalsNederlandvan
algemeenbelangisenineersteinstantieeen
ruimtelijkeaangelegenheidis.Zobezien
vormtwatetsysteembeleideenintegraaldeel
vanherruimtelijk beleid,zoalsthansoprijksniveauwordtuitgewerktindeaankomende
NoraRuimte.Beheet,onderhoudenuitvoeringzijnoperationeletaken,dieonbetwistvan
grootbelangzijn maarnietperdefinitie functioneelbestuureneigenfinancieringbehoeven.Politie,brandweer,gezondheidszorgen
natuurbeheer doenhetimmersookzonder.In
ditlichtvallendevariantenAenBaf wantin
beidegevallenblijft hetwaterschapalsoverheidbestaan.BlijvenoverdevariantenCenD.
MetvariantDisdekansopeen nieuwe
staatindestaatgroot.Waarbeleidvooren

Vrijdag6februarikwamendecommissiesWatervandeUnievanWaterschappenenVNGvoorheteerstbijelkaar
omonderanderetepratenoverdefinanamngvanhetwaterbeheer.

beheervanwatersystemen voortkomen uit
mimtelijk beleidoprijks-en provinciaal
niveau,iszo'n nieuwewarerstaat niet wenselijk.Denadelenvandefysieke uitwerking
vandezevariantzijn waarschijnlijk grorer
dan devoordelen intermen van efficiency.
Dezevariant ispasaandeotdealsdetwaalf
provincies wordengeïntegteerd tot bijvoorbeeldvierlandsdelen.Eénenander laat
onvetletdatoptermijn eenoplossingzal
moeten wotdengevonden voordeniet
houdbare scheidingtussenbeheervanrijksenregionalewateren.VariantCsluit nauw
aanbijdeaanbevelingvanhet Rathenau
Instituut.Hetenigehardebezwaardatin
kringenvanwaterschappen tegendezeaanbevelingisingebracht isde 'onbetrouwbaarheid'vandelandelijke politiek.Eenvergelijkingmet hetafgeschermde mediafonds,
ingesreld naafschaffing vandeomroepbijdrage,dringtzichop.Intijden vanfinanciëlekraptekandepolitiekeenkortingopleggen,zoalsonlangsgeschiedde.Voorstanders
vanvariantCwijzen inditverband opverhogingvandeefficiency vandepublieke
omroeponderdruk vandetoegepaste korting.Tegenstanders wijzen ophetgevaat
vanhet loslatenvanrechtstreekse inkomsten.Wanneerwaterschappenjuist succesvol
zijn inhetvoorkomen vanoverlast,daaltde
politiekeaandacht enligteenkortingin het
verschiet.Ookeenfondszoudezedreiging
nietkunnen wegnemen.Zelfswieindehuid
kruipt vandetegenstanders vanvariantC,
zalnietvoorAkiezen,maarvoorB.Waterschappenblijven danfunctionele overheden
omdecontinuïteit vaninkomsten veiligte
stellen.Hetiseenkeuzedieteverdedigenis
vanwegehetexistentiële belangvan duurzaamwatetbeheer.Omtocheenpunt te
kunnenzetten achtervoortdutend opborrelendeenverlammendediscussiesoverde
positievanwatetschappen, ishetnodigde
trits belang-betaling-zeggenschap volledig
lostelaten.Watbettefr belangisgoed
warerbeheer vanalgemeen belang.Wat
betteft betalingkandetransparantie aanzienlijk winnendoor nierlangeruirregaan
vancaregorieëneningewikkeldeberekeningsmethoden maaruit tegaanvanéén
uniforme heffingsgrondslag vooralle
gebruikers:dewaardevanonroerendezaken.
Watbetreft zeggenschap kaneennieuween
tientallen miljoenen verslindendeklucht in
devormvanverkiezingen volgenseenlijstenstelselachterwegeblijven door invoering
vanindirecteverkiezingen vialedenvanProvincialeStaten.Zijzijn bijuitstekdepersonendieeenverbindingmoetenleggentussen'hun' ruimtelijk beleidenhetbeheervan
watersysremen.f"
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