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Besparingdoor
samenwerkinginde
waterketenbeperkt
Samenwerken mdewaterketel! levertfinanciële, voordelenop,maardewinstzalminderhooguitvallendantotnutoebedachtwerd. Dein1998doorKiwaenStichtingRIONEDgeschattevijfmiljard
guldensdiehiermeeteverdienenzouzijn, wordennietgehaald.Totdieconclusiekwamenverschillendesprekerstijdensdevijfde editievanhettweedaagsecongres'Waterbeheerinde21 eeuw'van
Studiecentrum voorBedrijfenOverheid,dieditjaar plaatsvondop4en5septemberinhetKurhaus
111Scheveningen.
Samenwerking indewaterketen stond
centraal tijdens deeerstedag.MevrouwFokké-Baggen vanhetministerie vanVROM
presenteerdeaanderuim 100aanwezigen de
Rijksvisie opdewaterketen.Het isnogeen
ambtelijk document, maarweléénwaarover
binnen zesministeries consensus bestaat.
Hetomvat slechtsachtpagina's.Deze
maand staathetdocument terdiscussie.Op
5>oktobervolgteenafsluitende workshop,
waarna hetnaardeTweedeKamergaat.
HetRijkzat tot nu toenietopéén lijn.
Eengedragen visieontbrak, terwijl de partijenbinnen dewatetketen weleenvisieverwachtten vanuit het Rijk.Infeitegeeft denu
voorliggende rijksvisie vooralhoedepubliekebelangen moeten worden gewaarborgd.
'Den Haag'vindtdatde'gebonden' klanten
inNederland beschermd moeten worden,
omdat bijdewaterketen sprake isvaneen
natuurlijk monopoliezonder keuzevrijheid
enzondereenvrije marktmechanisme.VolgensmevrouwFokké-Baggenzijn die
publiekebelangeninhetalgemeengoed
gewaarborgd, maardatgeldtin mindere
matevoordebeschermingvandegebonden
klanten.Enmetname inde afvalwaterketen
kunnen dediensten doelmatiger uitgevoerd
worden.Deklantgerichtheid laatdaarookte
wensenover.HetRijkvindt dat ernogre
veelriooloverstorten plaatsvinden,dat nog
teveelregenwater viaderioolnaar dezuiveringsinstallatie verdwijnt, datinsteden te
veelproblemen bestaan meteentelage ofte
hogegrondwatetstand endatdekwaliteit
vanheteffluent vandezuiveringsinstallatiesteveelmicroverontreinigingen enzware
metalen bevat,waardoor milieudoelstellingennietworden gehaald.
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Het Rijk isooknietzotesprekenoverde
inzichtelijkheid vandeprestatiesvandeverschillendepartijen binnen dewaterketen.
Bijdrinkwaterbedrijven endewaterschappenisweliswaareenbenchmarking ingevoerdomdit teverbeteren,maarinderioleringszorgishet nognietzover.
Inhetalgemeen vindt het Rijkdatdoor
onvoldoendeafstemming en samenwerking
sprakeisvansuboptimalisatie indewatersector.Debetrokken partijen hebben teweinigaandacht voordeeffecten vanhun werk
opandereschakelsindewaterketen en het
watersysteem ende leefomgeving.
Tenslotte meent hetRijkdatderekeningen voorrioleringen afvalwaterzuiveringvoordeklant nietduidelijk zijn.
Inderijksvisie worden danooktwee
zakenvoorgesteld alstewensen beeldvoor
circa2020:zoweinigmogelijk vermengen
vanrelatiefschoon tegenwatermet afvalwater,eenontkoppelingdusrussen het watersysteem endewatetketen,énvergrotingvan
dedoelmatigheid enklantgerichtheid inde
watersector.
Omdeeerdergenoemde problemen met
bijvoorbeeldgrondwater en riooloverstorten
optekunnen lossen,wilhetRijk gemeenten
gaanstimuleren eenintegrale watervisieop
testellen.Dievisiezoumoeten aansluiten
opdedeelstroomgebiedsvisies die momenteeluitgewerkt wordenendestroomgebiedsbeheersplannen uitde Kaderrichtlijn
Water,dienogopgesteld moeten wotden.
Metdiegemeentelijke watervisievindt dan
sturingvoorafplaats inplaatsvan toetsing
achteraf Eenverplichting tot het maken van
zo'nvisiewilhetRijkniet invoeren.

Welverplicht wordt mettertijd het
opstellen vaneenafvalwatetplan door
gemeente énwaterschap.Hiervoor ligtop
ditmomenteenvoorstelvandeUnievan
Waterschappen endeVNGop tafel.
Dehuidigeverantwoordelijkheden van
deverschillende partijen inde waterketen
blijven ongewijzigd, zo benadrukte
mevrouwFokké-Baggen.Welzalhettoezicht vanuit hetRijkversterkt worden, met
namelichtinggemeenten enwaterschappen.Hetgaatdaarbij vooraloverdeorganisatievandehandhaving (afstemming
VROMInspectieenInspectieWater)ende
wijze waaropdehandhaving inde praktijk
plaatsvindt.
WatergraafPaulvanErkelensvanwaterschapReggeenDinkelvonddeRijksvisieop
dewaterketen heerlijk beknopt entoegespitstophoofdlijnen. Tevreden washijover
hetgegevendatdeverschillende andere
overheden indewatetketen hun verantwoordelijkheden kunnen behouden. Hij
merkteopdatdeaandacht voor waterketenbedtijven delaatstetijd verslapt.Hij vond
datgeenprobleem."Deorganisatieopzichis
nietzovanbelang.In 1998 bij depresentatie
vanhet Kiwa/RIONED-rapportovetdevootdelenvansamenwerken indewarerketen
ging hetomhet financiële voordeelvan
samenwerking.Inmiddelsgaathet meer
overhetwatetsysteemendevoordelen van
samenwerkingvoordekwaliteit vandatsysteem.Het effluent vaneenrwzibepaalt bijvoorbeeld steedsmeerdekwaliteit van het
oppervlaktewater". VanErkelenszeivoorstander tezijn vanstrengeenalgemeengeldendekwaliteitseisen voor effluent.
Voordedrinkwaterbedrijven zagde
watergraafvooralsnoggeengroterolweggelegd.Dewaterketendiscussie gaatvooral
over afvalwater.

Waterketen Limburg
RaymondVliegenvan Waterleiding
Maatschappij Limburgen projectmanager
vanhetproject 'Waterketen Limburg' maakteineenhelder betoogduidelijkdatdeverwachtingen vaneenwaterketenprojecr niet
zohooggespannen moetenzijn.Volgens
Vliegenhebben deafgelopenjaren veelleidinggevendepersonenindewatersectorzich
blindgestaard opdemarktenhet ondernemerschap."Spiegeltje, spiegeltje aande
wand,lijk ikaleenbeetje opdeondernemer
aandeoverkant?",zoverwoorddehij het.
"Maardewatermarkt iseenheelandere dan
dievanhetbedrijfsleven. Waterketenptojec-

tenzijn meestal kleinschaligenergdivers.
Desamenwerking tussen debetrokken partijen verloopt nogalmoeilijk enzekostveel
tijd".Dewaterketen isvolgensVliegenvooraleenbesruursvraagstuk, geen watervraagstuk.Eengemeentebestuur ziet indewatervoorzieninggeenprobleem,geen urgentie
enmaatschappelijk noodzaakomdaarinveranderingaantebrengen.Om gemeenten
dan tochenthousiast temaken voorsamenwerkingmeteenwaterschap,kosttijd en
realiteitszin.

Dievragenkwamen regelmatig terug tijdens
detweededagvanhetcongres.Maarten Gast
(WRK)zietgeennoodzaaktothet makenvan
nieuwenormen.Debestaande normen kunnenwat hemzonderproblemengeëxtrapoleerdworden.WatdijkgraafTiesinga van
waterschap Zuiderzeeland niet met hem
eenswas.VolgensTiesinga verandert eriets
fundamenteels. Hetwaterpeil indeNoordoostpolder isbijvoorbeeld gebaseerdop
gebruik vandiepolderdoordelandbouw,
nietopeventueelgebruik als waterberging.

hetbelangvandeinrichting van noodoverloopgebieden in Nederland.
GedeputeerdeVerheijen vanNoord-Brabant heeft inhet kadervandeoptestellen
deelstroomgebiedsvisies laten uitrekenen
hoeveeldezeprovinciekwijt isaan maatregelen.Voorhet landelijk gebied komt dit
neerop 1460miljoen euro,waarvan490miljoenopgaataanverbetering vandewaterkwaliteit,425miljoen aanherstel vanbeken,
205miljoen voorhet creërenvanmeer ruimtevoorwater, 195miljoen voor regionale

Indecember 2001 luktehetom vrijwel
alleLimburgsegemeenten,deprovincie,de
waterschappen, hetZuiveringsschapLimburgenWaterleidingMaatschappij Limburg(intotaal52partijen) een intentieverklaring telatentekenen waarinzij aangaven
actietewillenondernemen omtegaan
samenwerken.Ditjaar wordendriepilotprojecten uitgevoerd dieinzicht moetengeven
indeaardenomvangvandevoordelenvan
diesamenwerking.Afhankelijk vanderesultatenzalvolgendjaar eenbesluit moeten
vallenoverdevormvansamenwerking om
devoordelen ookdaadwerkelijk terealiseren.
Watdievorm inhoudt,staatnoggeheel
open,aldusVliegen.Hijgaatervooralsnog
vanuit dat debesparingen bij de pilotprojectenmaximaal vijfprocenrzullen bedragen,
en"dan moeterooknoghard aangetrokken
worden".
Overdenu realiseerbare besparingen
door samenwerkingsverbanden indewatersectorbestaatveelonduidelijkheid. Tijdens
hetcongresvroegen verschillende deelnemersomeenactualisering van het
Kiwa/RIONED-rapportuit 1998. WimDennemanvanKiwamaaktewelduidelijk dat
opdenegen terreinen waarop samenwerkingmogelijk isbijongeveerdehelfr de
afgelopenjaren geengrote besparingen
waargenomen zijn.Daartegenover stonden
debehaalderesultatenvandiversekleine
waterketenprojecten inFriesland enNoordHolland,diesomsopliepen totenkele tientallen procenten. RudolpMelisvan het
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
noemdealsvoorbeelden afkoppelprojecten
indeWieringermeer enHeilooenJosvan
Winkelen vanVitensnoemdeGaasterlânSleat(waarhetwaterleidingbedrijfookde
rioleringregelt).

Normering
Watzijn denormen waard waarophet
watersysteem vooreendeelgebaseerd is?En
moetenwewachtenopnieuwenormenof
alvastanticiperen opdetoegenomen hoeveelheidneerslag,detoegenomen afvoer
vanuitDuitsland enstijgende zeespiegel?

InLimburgdenkeniniedergeva!allegemeentenenwaterschappenserieusaanmogelijkevoordelenvansamenwerking indewaterketen.O/hettotdaadwerkelijkesamenwerking komt,isnognietduidelijk.

Vergrotingvangemalen zetgeenzoden aan
dedijk.Tiesinga wilnietwachtenopnieuwe
normen enalvast vooruitlopen opde
stroomgebiedsvisies.
MargreetHobbelenvanhet ministerie
vanVerkeerenWaterstaatbleektijdens het
congtesredelijk optimistisch overdeinternationaleaanpakrondhetstroomgebied van
deRijn;overdeaanpakrond deMaaswasze
duidelijk pessimistischer.

Overstromingen
J.RuigvanDGWaterwildedeaanwezigen niet bangmaken,maarmerktewelop
dattot2010ofmisschien 2015dekansop
overstromingen doorhoogwater opdeRijn
reëelis."InNordrhein-Westfalenzijn de dijken nognietverhoogd.Alsderechterover
vandeRijnoverstroomt, loopteendeelvan
hetwaterrichtingIJssel.Alsdelinkeroever
overstroomt, krijgtArnhem temaken met
overstromingen". Hij herhaalde vervolgens

waterberging en 145 miljoen eurovoorde
aanpakvangrondwaterproblemen. Voorhet
stedelijk gebiedgaathetomeenbedragvan
1715miljoen euro.VolgensVerheijen moet
eendeelvandezebedragen tehalenzijn uit
bestaandemiddelen,bijvoorbeeld uitde
opbrengsten vande grondwaterheffing.
Dezeverdwijnt namelijk inhet kadervande
EuropeseKaderrichtlijn Water.
InNoord-Brabant isvoor waterberging
dekomendejaten zon 16.000kubieke meter
grond nodig.Hiervan wildeprovincieongeveer70procentrealiseren ingebiedendie
onderdeEcologischeHoofd Structuur vallen.

Uitstraling
DijkgraafVanHallvanwaterschap HunzeenAa'sschoofopnieuwniet ondet stoelen
enbanken datvoormaatregelen ophet
gebiedvanwaterbeheer draagvlak noodzakelijk isbij deburger.Endat draagvlak
creëerjealleenalsdewaterbeheerder niet
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LANDELIJKE PRAKTIJKDAG 'ANDERS OMGAAN MET
BESTRIJDINGSMIDDELEN'

CTBkritischover
gebruik glyfbsaat
Volgens].RuigvanDGWaterblijftdekamdatdelen
van Arnhemoverstromendekomendejarenreëel.

opnieuw regelssteltmaarzelfenthousiastis
overdeplannen endeeffecten ervan.Het
aangaan vaneenresultaatverplichting,zoals
zijn collegaTiesingaeerderdiedagdeed,
vondVanHallietsteveelvanhetgoede."Ik
zou dieverplichtingnietaandurvengaan".
DijkgraafSchoutevanDelfland vond
datVanHallteoptimistisch ennietrealistisch is."Hetgeheugen vaneengemiddelde
bestuurder beslaat hooguit drieweken.Als
dewateroverlast voorbij is,vergeet hij het
probleem.Alsgemeentebestuurders niet
willenmeewerken met water(bergings)plannen,zijn deconsequenties voorhen",zo
bezweerdeSchoute.Hijbeschuldigde bijvoorbeeld degemeenteDenHaagervante
weinigrekeningmet water tehouden bij het
plan omtenzuidenvandestadeengroot
aantal luxewoningen tebouwen inwat nu
nogeenglastuinbouwgebied is.Inhetdiepstedeelvanditgebiedmoet ruimte vrijgemaakt wordenvoorwaterberging.Circa
250.000kubiekemeter ishiervoor nodig.In
deplannen gaatmennietverderdan160.000
kubiekemeter.Opzichisdeontwikkeling
vaneenglastuinbouwgebied naareen ruim
opgezettewoonwijk metveelgroenenwat
waterbergingdusgoed,maarnietvoldoende.Deptoblemen metwaterworden niet
geheel opgelost.
Vanfinanciëleproblemen isechtergeen
sprake,meendeMaartenGast(WRK)aan het
eindevanhet tweedaagsecongres."De
waterschappen moeten zelfde aanpassingen
inhet waterbeheer betalen.Niemand anders
kanwatdoenaandetoenemende neerslag,
grotereafvoeren enstijgende zeespiegel.
Daarvoor betalendeburgersookaan het
waterschap.Dewaterschappen moeten
gewoon hun werkblijven doen",aldus
Gast. f
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Sindsjulizijn bestrijdingsmiddelenopbasisvanglyfosaatopverhardingen alleennogselectie/toegestaan.HetCollegevoordeToelating vanBestrijdingsmiddelen (CTB}wildathctgebruikbeperkt
wordt,omtekomentoteenverminderdebelasting vanhetoppervlaktewater.Tijdensdelandelijke
praktijkdag 'Andersomgaanmetbestrijdingsmiddelen'vanhetStudiecentrum voorBedrijfenOverheidop19augustusinArnhembenadrukteCTB-dirccteurjanBoleijdatalsdeamcentratiesgh/fosaatinhetoppervlaktewaterdenormgaanoverschrijden bijeentoekomstigehcrbeoordelingdesto/
nietlangertoegelatenzalworden.
Hetgaatmetnameomhet middel
Roundup Evolution.Datmiddelvoldoet net
nietaandenormen ten aanzien van waterorganismen.Daarom maghet alleen
gebruikt worden metdemeest nauwkeurige
roedieningstechnieken. VolgensBoleijis
onmogelijk tecontroleren ofaandiesttenge
regelsdehand wordtgehouden.Sancties
zijn ooknier toetepassen.Deenigestokdie
hetCTB achtetdedeur klaarheeft staan,is
eenverbod bij eentoekomstige herbeoordelingvanglyfosaat. Feitisdateenkwartvan
destofafspoelr naar her oppervlaktewater.
Tochisglyfosaar toegestaan inallelanden
vandeEuropeseUnietotiniedergeval2012.
Denemarken echterverbood hetgebtuikvan
hetafgeleide middelAMPA,omdat het te
veelvootkwam in drinkwater.
JanvanEschvanhet Expertisecentrum
vanhetministerie vanLandbouw, NatuurbeheerenVolksgezondheidgingtijdens het
congresinArnhem inopdeevaluatievan
hetconvenant 'Openbaat groen'.
Tussen 1986en 2001 blijkt het gebruik
vangewasbeschermingsmiddelen meer
gedaald tezijn danalsdoelgesteldwas.
Maarnuverschijnen opdemarkt andere
middelen met andereconcentraties,waarvan
meerkilo'sper hectarenodigzijn om hetzelfdeeffect tekunnen sorteren.Dietrend is
nadeligvoorhet terugdringen vanhet
gebruik,aldusVanEsch.In waterlopen
bespeurr hijvrijwelgeengebruikmeervan
giftige stoffen, opverhardingen ishetdaarentegen toegenomen.
Overigenswordt inBelgiënu ookvoorgesteld omhetgebruik vanhet bestrijdingsmiddeldiuron in tegaanperken. Diuron

wastotvoorkortéénvandemeestvoorkomendebestrijdingsmiddelen inmername
deMaas.InNederland zijn deproblemen
metdiuron nogniet helemaal vootbij, maar
tochveelminder ernstiger danenkelejaren
geleden,toenveelgemeenten het gebtuikten
als onkruidbestrijdingsmiddel.
TomVoskampvanWaterschapReggeen
Dinkelging'smiddags tijdens éénvande
workshopsdieper inopdeproblemen die
glyfosaat tegenwoordigveroorzaakt.Inéén
opdedriewatermonsters inTwente komen
concentratiesglyfosaat voordieboven het
MTR-niveau liggen.Enietsmeerdande
helft (56%)overschrijdt de drinkwaternorm.
DieisinTwentevangroot belang,omdat
hetoppetvlaktewatetvooreen belangrijk
deelgebruikt wordtvoordebereidingvan
drinkwater.Indehelft vandemonsters
overschrijdt overigensookdiuron nogsteeds
dedrinkwaternorm.Deafbraak vanglyfosaatlijkt nieteenvoudig.Uitondetzoekdoot
hetRIZAblijkt datongeveertweederdedoor
dewaterzuivering heenstroomt eninhet
oppervlakrewater rerechtkomt.
InTwentewordtmomenteel het influentvanacht rwzi's onderzochr.Totnu toe
levertdatovetalhogeconcentraties bestrijdingsmiddelen op.VolgensVoskampspelen
behalvegemeenten,ookparticulieren hierbijeenbelangrijke rol.Zijgebruikenook
vaakgifindetuin ofopdestoep.HetministerievanVROMzoude onkruidbestrijdingsmiddelen moeilijker toegankelijk moeten
makenvoordeburger,aldusVoskamp,*'
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