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REACTIES U I T H E T VELD OP VNG-VISIE OP WATER

Integrale wateropgave
voorwaterschappen én
VNG
Zowel dewaterschappen aisdeNederlandsegemeenten buigen zich overdeproblematiek van
scctoroverschnjding en hetcreërenvan brede bestuurlijke aandacht waarom watergcrclateerde zaken
vragen.Eind vongjaar brak nogeen/ikse ruzie uit tijdens eenbijeenkomst van deVereniging van
Nederlandse Gemeenten met dewaterschappen, voornamelijk overwienu welketaken moctgaat
uitvoeren. Het belangrijkste agendapunt, hoedepartijen gezamenlijk watereenplaats zullengeven
inderuimtelijke ordening, werd niet ajgehandeld.
Uitgangspunt van debijeenkomst destijds vormde de VNG-discussienota
'Gemeenten geven water een plaats' met
daarin devisie van deVNG op het toekomstige waterbeleid. Heikel punt was een stelling
uit de nota dat "water tebelangrijk isom aan
waterschappen over te laten", waarmee
wederom de positie van waterschappen werd
ondermijnd, zo was de indruk. Waterschappen op h u n beurt werden tijdens deze discussie verweten dat zij slechts toetsend en
keutend optreden en gebtekkig inzicht hebben in stedelijke vraagstukken. De inmiddels
tot zogeheten position-paper uitgegroeide
VNG-visie heeft verschillende punten van
kritiek uit het veld ter harte genomen en het
rapport hierop aangepast. Nu moet de VNGvisie wotden gezien als een leidraad voor de
Nederlandse gemeenten bij het positioneren
van water in een toekomstgericht en functioneel beleid.Want water heeft nog lang niet
bij allegemeenten een structurele en vanzelfsprekende inbedding.

Waardering
Deeerste reactie van de Unie van Waterschappen op het allereerste concept van de
nota gafblijk van waardering voor de VNG
om het waterbeheer een vooraanstaande
plaats tegeven in de zorg van gemeenten
voor de leefomgeving. DeUnie was blij dat
de VNG de rol van gemeenten als waterbeheerder uitvoetig aan de otde liet komen.
"DeVNG is blijkbaar op zoek naar dejuiste
vorm samenwerking en afstemming met
waterschappen, als gelijkwaardige partners".
Bezwaar maakte de Unie destijds wel tegen
de suggestie van VNG dat watet sectorbeleid
is,dat doot algemene bestuursorganen in
alle vrijheid moet worden afgewogen.
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"Water laat zich niet ordenen en neemt de
ruimte als deze niet wordr gegeven, alle
ruimtelijke afwegingen ten spijt". De weergave van de realiteit zoals VNG deze verwoordde, vond de Unie niet overeenkomen
met de praktijk van alledag.

Prominent
VolgensArno van Kempen, plaatsvervangend directeur fysieke en economische
infrastructuur bij de VNG, isde VNG-visie
een pleidooi voor de verdere discussie over
watetzaken die moet plaatsvinden met alle
betrokken partijen, onder meer over hoe de
gemeenten denken over samenwerking. Van
Kempen vindt het logisch dat de strekking
een dominante VNG-weerslag heeft. Het is
dan ook de bedoeling om gemeentelijke ontwikkelingen een tichting tegeven. Watet is
geen onbekend fenomeen voor gemeentelijk
Nedetland, alleen isde ene gemeente intensiever met water bezig dan de andere. "Dat
nog maar 100van de bijna 500 gemeenten
een waterplan hebben gerealiseerd, wil nog
nier zeggen dat gemeenten weinig aandacht
aan water besteden. Wezijn blij dat die ontwikkeling is ingezet en er op zeer korte termijn inmiddels roo waterplannen zijn gerealiseerd! DeVNG-visie isbedoeld om water
een prominente plaats tegeven in beleidsvoering om daadwerkelijk tot een duurzame
inpassing van water te komen", zegt Van
Kempen. "Uiteindelijk zijn de gemeenten de
beleidsmakers en zij maken gebruik van de
professionele kennis van de waterschappen",
zegt Van Kempen.

Verbetering
Dijkgraaf van Hoogheemraadschap
Schieland en voorzitter van de Unie van

J.J.deGraejf

A. Segers

Waterschappen, J.J.de Graeff vindt de VNGvisie ten opzichte van de discussienota een
hele verbetering. "De discussie tussen waterschappen en gemeenten begin ditjaar, waarbij op een gegeven moment isgezegd dat
water te belangrijk isom aan waterschappen
over te laten, was wat mij betreft een 'nondiscussie'. Het is niet zo dat water uitsluitend domein isvan waterschappen, en evenmin is water uitsluitend domein van de
gemeenten. Het gaat erom dat de wederzijdsestartposities goed bepaald moeten worden". Volgens De Graeff houdt dat voor de
waterschappen in dat zij verantwootdelijk
zijn voor onder meer waterzuivering en het
Waterbeheer 21eeeuw. Degemeenten hebben een taak in de ruimtelijke inrichting en
de riolering. Over de wijzigingen die nu in
de VNG-visie zijn aangebracht, zijn waterschappen en gemeenten in hoofdzaak met
elkaar eens."Niet alleen dat", zegt De Graeff
"We hebben op een aantal punten met de
VNG afgesproken om een aantal zaken nader
uit tewerken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld
riolering en waterzuivering zogoed mogelijk op elkaar laren aansluiten. Daarnaast
willen waterschappen zo veel mogelijk voorkomen dat regenwater in de riolering verdwijnt, maar direct naar het oppervlaktewater wordt afgeleid (ontkoppelen)". Derde
punt dat de Unie met deVNG heeft besproken, is het creëren van ruimre voor warerberging bij stedelijke uitbreidingen en de
toepassing hietbij van het kostenveroorzakersbeginsel. De veroorzaker van die kosten,
bijvoorbeeld de bouwer van huizen, krijgt de
kosten doorberekend in de grondprijs.
"Het gaat er niet om aan te duiden welke
verschillen bestaan tussen gemeenten en
waterschappen, maar op welke punten we
elkaar kunnen vinden. Hierin dreigde een
zekere controverse te ontstaan. Ik constateet
nu met enige vreugde dat de nota in zijn
definitieve vorm een veel beter startpunt
vormt voor de discussie",zegt De Graeff
Eén onderdeel in de nota waarmee De
Graeff niet akkoord kan gaan, isde belastingheffing op alle waterdiensten binnen de
gemeenten. DeVNG suggereert dat de
gemeenten op de lange termijn waterheffingen voor met name waterkwaliteitbeheet

overzullennemen vandewaterschappen.
DeUnievoelterweinigvooromdeze
heffing bijdegemeenteondertebrengen.

Eén op één
WatergraafSegersvandewaterschappen
DeAaenDeDommel noemdehet eerste
conceptvandenotaeen"typisch"VNG-rapport."Waterschappen zijn inderegiogoed
bezigalshetgaatomsamenwerking met
gemeenten.VandeVNGalsinstituut zouje
verwachtendatdeindepraktijk opgedane
kenniséénopééndoorwerkt naar rapporteringenbeleidsontwikkeling bij deVNG. Dat
isniethetgevalindit rapport",zegtSegers.
DerelatietussendeUnievanWaterschappenenhaar 53 waterschappen isheeldirect.
DeUnieweetheelgoedwaterbij dewaterschappengaandeisenwatdestand van
zaken is.DeVNGdaarentegen iseengeweldiggroot instituut enwater isniet direct
'corebusiness'.OokwaterschapDeDommel
heeft intern dediscussienota besprokenen
voorgelegdaanverschillendegemeenteambtenaren."DestrekkingvandeVNG-visie
strooktnietmetdedagelijkse praktijk bij
WaterschapDeDommel.Ikchargeer nueen
beetje,wanterstaan ookhelegoededingen
inhetrapport",zegtSegers.
VolgensSegersishetwelgoeddat een
dergelijke discussiewordtgevoerd. Hij
begrijpt datdeVNGeenanderbeeld heeft
overdesamenwerking tussengemeenten en
waterschappen. "DeVNGopereert vanuit
DenHaag.Inhaar bestuurlijke organen zittenslechtseenpaarwethouders voor water".
Segerszougraagziendat iederegemeente
eenwethouder aanwijst diealle watergerelateerdezaken intern coördineert."Zoalsinde
gemeenteBoxtel",zegtSegers."Alshet
waterschap metdegemeenteoverwaterwildepraten,werden hiervoormeerdere wethoudersbenaderd.Versnipperingvanver-
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schillendeverantwoordelijkheden zorgde
ervoor datgeendruk opdeketelgezet kon
worden.Terwijljealswaterschap toch vrij
snelzakenmetdebetrokken gemeente wilde
regelen.MetdegemeenteBoxtelisafgesprokendatéénvandedriewerhoudersvoor
waterschapDeDommeldewaterzaken bij
degemeenteintern regelt,ookalheeft hij
nietalleonderwerpen vollediginzijn portefeuille".Segerssluit niet uitdatbij denieuwecollegebesprekingen die momenteel
plaatsvinden,hetonderwerp water inmiddelsmeeraandachr krijgt. Het ideevaneen
coördinerendewaterwethouder isbijalle34
gemeenten in hetDommelgebied op tafel
gelegd.Verschillendegemeentenzienvoordeelineencoördinerende rolbijéénvande
wethouders alshetomwatergaat.
Het ideeomeenduidelijke takenverdelingtemakentussenwaterschappen en
gemeenten kreegeenextra impulsdoorde
problematiek vandereconstructie vanzandgronden inhetstroomgebied.DevarkenspestendeMKZ-crisisdieondermeerNoordBrabantrecentelijkteisterden, leidderot het
politiekeplan omlandelijke gebieden inte
deleninzones,variërend vanmatigtotzeer
extensiefgrondgebruik. Ditplan isverbreed
toteenrevitalisering vanhet landelijke
gebied.Segers:"Dit hield eenintegraleaanpakinvanallebetrokken partijen en uit
dezesamenwerkingiseenideaalforum onrstaan waarin wijdehelewaterhandel in
onder kunnen brengen.Wantde praktijk
wijst uit datplannen nietdooreen waterschapindividueelgerealiseerd kunnen worden,plannen ophetgebied van hermeanderenvanbeken,stedelijk waterbeheer,
warerkwaliteitsverbetering ennietinde
laatsteplaatsvoorextrawaterberging.Dat
kunnen wenooitalleen.Wezijn altijd
afhankelijk vanandereparrijen waarmee
overlegmoerworden gevoerd".

Waterwethouder
Waterwethouder GervandenOetelaar
vandegemeente Boxtelisdeenige wethouderdienadegemeenteraadverkiezingen is
herkozen.Het beleidsplan 'GtoenelevensaderdoorBoxtel'(Dommelvisie),dat dit
najaat uitgevoerd kangaan worden,iseen
hoogtepunt invierjaarzeer inrensieve
samenwerking tussendegemeenteBoxtelen
waterschap DeDommel.Het onderzoeksterreinvormt deinrichting vandenarreecologischeverbindingszones DommelenSmalwater (BeerzeJdiedoorBoxreistromen.Deze
zonesvallensamen meteenaantal landschappelijke aandachtspunten, diealsleidraadmoergeldenvoortoekomstige ruimtelijkeontwikkelingen inBoxtel.De
bedoelingvandezeinrichtingsvisie isom
eenmethodeaantereikenomdeecologische
funcrie vandeDommelenSmalwater te
combineren met stedenbouwkundige en
recreatieve functies.
"Deze'Dommelvisie'wasdegrote doorbraak",zegtVandenOetelaar."Boxtel heeft
haargemeenrelijk beleid al tijdenlang
gemodelleerd ineenduurzaam ecologisch
profiel. Metnameopwatergebied zijn tal
vaninitiatieven inmiddels eenfeit.OokBoxtelhadmiddenjaren negentig lastvan
hoogwater.InhetkadervanEuropees waterprojecr IRMA(InterregRijn -MaasActiviteiten)wilBoxteleenbalanscreërentussende
activiteiten vandelokalebevolking,desociaaleconomische ontwikkelingen enhet
managen vanwater,zonderde belangrijke
functies vanhetstroomgebied vanderivierenaantetasten.Hetwaterschap adviseert
hierin.
BeleidsmatigsamenwerkenmetDe
Dommelbevaltdewethoudergoed.
"Hemelsbreed zittenwenoggeen kilometer
uitelkaar.Wekennenelkaargoedenwe
wetenprecieswiewaarmeebezigis.Eigenlijk
ishetconceptsimpel:zijvoerendetaken uit
waarzijgoedinzijn enwijblijven bijonze
activiteiten",zegtVandenOetelaar.Vergaandesamenwerkingblijkt ookingezamenlijkegrondaankoop."Belangrijker isdat
weeerstaankopen inplaatsvanbakkeleien
wiedenieuwegrondeigenaar moet worden.
Datzienwelaterwel".Goedesamenwerking
volgtvolgensVandenOetelaar uit duidelijke
wederzijdseafspraken.Waterstaatniet bij
elkegemeentehoogopdepolitiekagenda,
eenabsolutevoorwaardevoor gezamenlijke
beleidsuirvoering."Knappe plannenmakers
zijneralgenoeg.Hetontbreekt regelmarig
aaneenuitvoeringsparagraafplus voldoende
middelenomhetplanuiteindelijk terealiseren",zegtVandenOetelaar. f
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