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Waterconservering

noodzaak

groot succes

samenwerking

Hetproject'Waterconservering2egeneratie',
waarbij boereninNoord-BrabantenLimburg
(regen)watervasthouden indegrond, iseensuccesgeworden. Hetvasthoudenvindtplaatsdoor
bijna 1200maatregelen,zoalsstuwenen
gemaalrjes. Dezedoorde boerenzei/gerealiseerdemaatregelen hebbendeajgelopen driejaar
z,8miljoen kubiekemeterwaterextrabijhet
grondwateropgeslagen.Dat iszelfs800.000
kubiekemetermeerdanverwacht.

DerecentewateroverlastdoorKevineneerslag in
vooralhetWestland heeftvolgenshetHoogheemraadschapvanDel/land duidelijk
gemaaktdatsamenwerking tussenàegemeenteninhetgebiedenhetschapvanhelgrootste
belangis. Omdatbelangteonderstrepenende
nieuwe'accountmanagers'voorwaterbeleidte
presenterenhieldhethoogheemraadschapop
30septembereensymposiumonderdetitel
'Samensterkvoorwater'.
NaeeninleidingvandijkgraafSchoute,
dienogeensaangafwaarom samenwerking
opvooralruimtelijk zobelangrijk is,washet
woordaanprofdr.Toonen, hoogleraar
bestuurskunde aandeuniversiteit vanLeidenen lidvandeAdviescommissie Water.
Hijgafaandat weliswaar bereidheid bestaat
tot samenwerkingendatdieinveelgevallen
ookdaadwerkelijk alplaatsvindt, maar dat
hetdaarbij veelalom kleinschalige projecten
gaat.Volgensdehoogleraar ontbreekt een
visieophoger niveau omde samenwerking
eenstructurele vorm tegeven,waardoor
hap-snap-beleid ontstaat. Bovendien krabbelendepotentiëlepartners vaakterugals
daadwerkelijk verantwootdelijkheid uit
handen moetwordengegeven ofalshet om
de(verdelingvan)dekostengaat.Dit kan,
aldusToonen,worden opgelostdooieen
duidelijke visieopnationaal niveau teontwikkelendooreenadviescommissie van wijzemannen.Wiehet toezicht opdaadwerkelijke uitvoering vandat beleidzou moeten
verrichten werd nietduidelijk, hoewel voorzichtig naardeprovinciesgekeken werd.
Drs.Aalbers,hoogheemraad vanDelfd,heeft indetienjaar dat hij bij het
schapzit veelzienveranderen. Delfland
heeft eenduidelijkevisieop waterbeheer
ontwikkeld indevorm vanABCDelfland.
Ookheeft hetschap hetbelangvan ruimtelijkeordening ingezien enprobeert Delfland
zogoed mogelijk metgemeenten samen te
werkenopdatgebied.Het schapwilvolgens
hemgeenzeggenschapopdatgebied,de
partijen zijn weltotelkaar veroordeeld.
Datdesamenwerking met gemeenten
•d vetloopt,bleekuit het verhaalvan wetlouderSmitsvanDenHaag.Degemeente
ziethet belangvangoed waterbeheer inen
probeert samen met hetschapdat ingoede
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EénvandestuweninhetbeheersgebiedvanDel/land,
dieinhetkadervanhetprogrammaABCDeljlandzijn
uitgebreid.
banen teleiden.Daarbij heeft eengemeente,
volgensSmits,welhetprobleem dat water
slechtséénvandefactoten indestadis.
Ruimte vootwaterkandeeconomische ontwikkelingvaneenstadschaden.Omvolledigtevoldoen aandeeisenvandewatettoets
zou eengebied zogroot alsdehele binnenstad vanDenHaagonder water moeten wotden gezet.

Accountmanagers
Mr.Slooten vanDelfland steldedat
samenwerken vooralhard werken is.Om de
samenwerking tussengemeenten en hoogheemraadschap tevetbeterenstelt het schap
accountmanagetsin,dienamens het schap
contact houden metgemeenten. Hierdoor
ontstaateenduidelijke structuut, waardoor
voorbeidepartijen duidelijk iswiewat heeft
gezegden wiewatmoetgaandoen.De
accountmanagets zorgen voorstructuteel
overlegen hebben een loketfunctie.
Inzijn samenvattingzeiprofdr. Toonen
datetambitiesgenoegzijn, maar dat hij
toch nogietsmistein het heleverhaal. Hij
steldedatdelat hogergelegd moet wotden.
Water isnogniet bekendgenoeg.Het hoogheemtaadschapzouooknegatieve publiciteit(bijvoorbeeld overwateroverlast) moeten
aangrijpen om het belangvan watet tebenadrukken.Verder misttedehoogletaat btede
samenwerkingsverbanden, waarbij hij weer
verweesnaardeduidelijke visiedieop hoger
niveau ontbreekt. Daarbij vroeghijzichook
afwiederegieoverdievisiezou moetenvoeren.Duidelijk werd in iedergevaldatdewil
tot samenwerking er is,maardeprecieze
invullingdaarvan staat noglang niet vast. 1

Doelvanhetproject wasde vetdtoging
ondeilandbouwgebieden tegen tegaandoot
degrondwaterstand teverhogen. Landbouwerswaren meerdan bereid meete weiken,
omdat zeopdezemaniei invloed kunnen
uitoefenen opdegrondwatetstand. Daardoor kunnen zebij werkzaamheden met
zwaremachines degiondwatetstand laten
zakkenendaarna vethogenomeen voorlaadje tehebben vooteendtogezomei.Overigens kunnen deboeien nietoveial het
wateipeilnaaiwillekeutaanpassen. Dat
moet inoveilegmet hun buiengebeuren.
Ookinovetgangsgebieden tussen landbouwgionden natuutgebied kunnen tegengesteldebelangen ontstaan.In dergelijke
gevallen ligtdeveiantwooidelijkheid voor
het bedienen vancrucialestuwen bij het
wateischap.
De(giond)watetkwaliteitwordt nauwelijks beïnvloed door hetextia vasthouden.
Hoeweldemogelijkheid vankwaliteitsvetslechteiingbestaat,iswatetconservering
slechtséénvandefactoren dieinvloed kan
hebben.
In hetpiojectWatetconservering ze
geneiatiewetktendeprovincies Nootd-Biabant enLimbutg,dewatetschappen Aaen
Maas,DeDommel,BtabantseDelta,Peelen
Maasvalleien RoetenOvetmaas,StaatsbosbeheetendeZLTOendeLLTOsamen.In
totaal weiden 850maatregelen in NoordBrabantgenomen en 280inLimburg.Het
pioject kostte 3,5miljoen euro,dat weid
betaald dooidepiojectpattneis enuit subsidievandeEuropeseUnieenNUBL. *
zie ook Platform, pag. 30.

