VERSLAG

THEMAMIDDAG OVER W A T E R W I N N I N G VANVEWIN E N U N I E
VAN WATERSCHAPPEN

Duurzaamheid blijft
maatwerk
Onderdetitel'Puzzelen metvisies'hieldendeVEWINendeUnievanWaterschappen op14maart
eenworkshopoverduurzamewater[win)systernen.Verdroging,maarookperiodenmetextreemhoog
waterlatenziendatdeduurzame inrichtingvanwatersystemennietaltijd enoveral vanzelfsprekend
is.Debetrokkenoverheden(Rijk,provincieenwaterschappen]endewaterleidingbedrijvenwerken
hardaandieduurzaamheid.Maarwerkenzewelaanhetzelfde?Watiseenduurzaamsysteem?En
welkeplekheeftwaterwinningdaarin?Hoezithetmetderolverdelingtussendewaterschappen,
waterleidingbedrijven, Rijkenprovinciesalshetgaatom ruimtelijke inpassingvanwaterwinningin
dewatersystemen?Ingrediëntenßenoeg vooreen middagpuzzelenendiscussiëren,waarvanéénvan
deuitkomstenwasdatbetergepuzzeld kanwordendantotnutoehetgevalwas, endateenduurzame
inpassingvanwaterwinning inwatersystemen maatwerk blijft.
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GidiCals,directeur vandeVEWIN,
begonzijn inleidingmeteenIndiaseparabel
overdrieblindeHindoeseneenolifant.De
eersteHindoevoeltdeslagtandenzegtdat
zeeenspeerhebbengevonden.Volgensde
tweede,diedestaartvoelt,isheteentouw.
Dederde,diehetlichaamvoelt,denktdatze
vooreenmuur staan.Doordeverschillende
interpretaties kunnen zedeolifant nietin
levenhouden.VolgensCalsgeeft hetverhaal
aandatdeeigeninvalshoekbepaalt hoejede
werkelijkheid waarneemt.Dewaterbedrijven,waterschappen, provincieenRijkhebbenallemaaleeneigen interpretatie vaneen
duurzaam watersysteem.Omdeolifant,of
inditgevalhetduurzamewatersysteem,in
leventehouden moetendevisiesopelkaar
afgestemd worden.Ookdevisieopwaterwinninginduurzamewatersystemenis
daarbij aandeorde.Isheteenfunctie diebij
kandragenaanhetrealiserenvan duurzaamheid vanhetwatersysteem ofisheteen
functie dieje,netalsbijkerncentrales,het
liefst bijdelandsgrenzen (hier:deuiteinden
vanwatersystemen) plaatst?

moetenoverblijven, diegoedzijn intepassenindeomgeving.Omdewinningen efficiëntteexploiteren moeten hetgrote winningenzijn,diewelregionaalgespreid zijn.
JanBeldman vanWaterschapRijnenIJsselgafaandathetwaterschapopdit
moment bezigismeteenwatervisie,dieeen
beeldmoetgevenvanhetbeheersgebiedin
2050. Deuitgangspunten daarbij zijndat
doelmatigenduurzaam waterbeheer tegen
delaagstemaatschappelijke kosten moet
wordenuitgevoerd.Hetwaterbeheer moet
integraalplaatsvindenenzorgdragen voor
eengoedekwaliteit vandeleefomgeving.De
primaire insteekvanhetwaterschapwasdat
waterwinning hierbij éénvandefunctiesis,
dievolgenshemindekwetsbaregebieden
(kraamkamers) eennetto-onttrekking vano
zoumoeten hebben.Hijsloorzijn presentatieafmetdestellingdatduurzame waterwinningniet kanbestaanzondereen duurzaamwatersysteem.Uitdediscussiebleek
datdeverschillen invisietochminder groot
zijn endatduurzaamheid vangevaltot
gevalbeoordeeld moetworden(maatwerk).

Deeerstevaneendrietal parallelsessies
metdetitel'Hoezo:ditisduurzaam?' werd
ingeleiddoorPeterSalverdavanWaterbedrijfGelderland enJanBeldman vanWaterschapRijn enIJssel.PeterSalverdagafaan
datWaterbedrijfGelderland zichlaatleiden
doordewensen vandeklant,maar ookdoor
dewensen vandeomgeving.Hetwaterbedrijfzoektdaarbij naardemeest doelmatige
oplossingomaandiewensen tegemoette
komen.VoordeAchterhoek betekentdit
concreetdatuiteindelijk vijf winningen

Indetweedesessiestonddevraagcentraalofwaterwinnen eendoelofeen middel
is.SteefvanBaaienvanWaterleiding Maatschappij Overijssel zettedevraag'water
winnen:doelofmiddel?'omindestelling:
'waterwinning:onsdoel,uwmiddel!'.Volgenshemzouwaterwinning éénvande
middelenkunnen zijn vooreen natuurlijk
enveerkrachtigwatersysteem, potentiële
(natte)natuur, ruimtevoorrecreatieen
duurzame entoekomstgericht landbouw.
Dat betekent weldatdewaterbedrijven oog
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moeten hebben voorhetmeekoppelen van
diefuncties. Hetbetekent ookdatandere
partijen oogmoeten hebben voorhetbelang
vandewaterwinning.Bijzo'nbenadering
levertelkepartij misschien 20procentin,
maarhetlevertook80procent op.Entweeof
driekeer80procent isaltijd meerdanéén
keer100procent.
ErikvanGriensvenvandeProvincie
Noord-Brabant ginginopdeontwikkeling
vanhetbeleidtenaanzienvandewaterwinning.Hijonderscheiddedriefases:het
ombuigen vandegroeivan onttrekkingen
naar stand-stillviabesparing(1991-19518),
hetvasthouden vandezestand-still(19982002)endederdefase,hetafstemmen van
onttrekkingen opdedraagkracht vanhet
watersysteem met,indien nodig,deinzet
vanalternatieven.Omditmetsuccestekunnendoenmoetgoedgecommuniceerd wordenbinnenhetkrachtenveld van maatschappelijke belangen.Verdermoet minder
langselkaar heengewerkt wordenmet
waterwinning.Tenslottemoetendehuidige
tegenstellingen indoelenvertaald worden
naar mogelijkheden enkansen.Alstipsgaf
VanGriensven meedatdespelermoet laten
zienwelkepuzzelstukjes debelanghebbende
heeft, bereid moetzijn dezeintezetten,en
ookmoet accepterendatanderen meespelen
dieminder puzzelstukjes hebben.Hij daagdedewaterbedrijven uitom,indegeestvan
VanBaaien,inbewegingtekomen.
Dederdesessiegingoverdevraag hoeje
eenpuzzelmaaktenwelkespelerserinhet
spelzijn.VictorWittervanhetHoogheemraadschapvanWest-Brabant kwaminzijn
betoogmet eendrietalstellingen.Volgens
hemishetbestaandedenkmodel teveel
gerichtopgrondwater,ontbreekt eenvisie
vanénopdelandbouwenmoetentoekomstscenario's voordelangetermijn gebaseerdzijn op'geenspijt' oplossingsrichtingen.Dithoudt volgenshemindatook
gekeken moetworden naar zogenaamde
onmogelijke scenario's,dattoekomstscenario'sdieineenanderkader ontwikkeld zijn
ookmeegenomen moeten wordenendat
partijen alshetCentraalPlanbureau invloed
zouden moeten hebben.
EricAdamsevanHydronAdviesen
Dienstenginginopdewaterwinningals
puzzelstuk.Volgenshemistotdejaren70
vandevorigeeeuwdrinkwater vooraleen
kwestievanvraagentechniek, maarverschuift datnaareenmeerpolitiekezaak.
Drinkwater wordt ookeenmilieu-en

natuurkwestie.MaarvolgensAdamse blijkt
uit verschillende onderzoeken dat waterwinningweldegelijk naastnatuur kanbesraan.
Verderdrukt deruimtelijke ordeningeen
steedssterkerstempelopdewaterwinning.
Datbetekent datHydrontemaken heeft
meteengrotegroep belanghebbenden,
waardoorgoedmoetwordengekeken hoede
waterwinning wordt ingepast.Hijgafeen
paarvoorbeelden vanwaterwinningen in
hetgebied vanHydrondieduurzaam zijn
geworden,enslootafmet tweestellingen.
Deeerstestellingwasdat waterbedrijven
vooralnetwerkorganisaties zijn tussende
klant,markt,overheiden belangenorganisaties.Detweedestellingwasdatdeintrinsieketraagheid vanaanpassingaandedrinkwater-infrastructuur dedynamiekende
invloedvanomgevingsfactoren afdempt.
Indeafsluitende forumdiscussie zaten
ClemensdeZeeuwvandeProvincieZuidHolland,Wennemar Cramervanhet ministerievanVROM,ErnstDingemansvan
WaterschapRijnenIJsselenJanvanden
BergvanWMO.Uitdezelevendigediscussie
bleekdat,naastdewaterketen,ookin het
watersysteem veelraakvlakken bestaan tussenwaterschappen en waterleidingbedrijven
enkansenomsamen tewerken.Waterwinningkandaarbij eenbelangrijke rolspelen
bij deverduurzamingvanwarersystemen.
Verplaatsingvanwinningen naar uiteinden
vanwatersystemen isdaaringeen panacee
voorduurzaamheid. Partijen zullen in
gesprekmoeten blijven overvisiesopduurzaamheid endezevisiesverderopelkaar af
moetenstemmen, f
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ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER NAAR WATERSCHAPPEN

VEMWtegenzorgplicht waterschappen
DeVEMW(VerenigingvoorEnergie,MilieuenWater)istegendezocjrplichtvanwaterschappen
voorstedelijk afvalwater. DeVerengingvindtdatdewetswijziging, dieop19januari doordeEerste
Kamerisaangenomen,demonopoliepositievandewaterschappenversterktenvandegemeenten
gebondenklantenmaakt.
Dewetswijziging houdt indat waterschappenzorgdragen voordezuiveringvan
stedelijk afvalwater. Zijmogenditineigen
beheerdoenofdoor anderepartijen.Bovendienkrijgen waterschapsbesturen de
bevoegdheid totvergunningverlening binnendeWetverontreinigingoppervlaktewateren.VEMWheeft deafgelopen haar bezwarenlaten blijken.Doorde wetswijziging
wordengemeenten gebonden klanten,en
daardoor kunnengemeenten enwaterschappennietalsgelijkwaardige partners met
elkaaronderhandelen.VolgensdeVEMW
ontbreekt daardoor eenbelangrijke prikkel
voorefficiencyverbetering indezuiveringsketen.Volgensonderzoekzoueenverbetetde
afstemming tussen waterschappen en
gemeenten binnen dezuivetingsketen een
besparingaanmaatschappelijke kosten kunnen opleverenvan 180miljoen europerjaar.

DebezwarenvandeVEMWzijn niet
helemaalgenegeerd.ZonamdeTweede
Kamereenamendement aandatregelt dat
gemeenten enwaterschappen onafhankelijk
vanelkaarvoorstellen kunnen doenvootde
zuiveringvanstedelijk afvalwater. Alsbeide
partijen nietbinneneenjaar tot overeenstemming komenovereenvoorstel beslissen
GedeputeerdeStaten.Dezetegeling vergroot
dekansenopvooreen zuiveringsinstallatie
ineigenbeheer vandegemeente.
Eenanderpunt vandeVEMW,eenverplichtebenchmark voorwaterschappen,is
nietinhetwetsvoorstelopgenomen.StaatssecretarisDeVrieszagdaarvanafomdatde
waterschappen meteenvrijwillige benchmarkbezigzijn.Welzeizij toeovervierjaar
dewetgevinggrondigteevalueren. <f
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Dezorgplichtvoorstedelijkafvalwaterligtbijdewaterschappen,ondanksdebezwarenvandeVEMW.

'tGemakdientdemens
OnderdietitelhoudthetWaterfeidirymuseum
inUtrechteenexpositieoversecreten,privaten,
retirades,stilletjes,poepdozen,po's,latrines,
krullenetc.Toilettendus.
Van13 apriltotenmet23juni isinhet
museum allestezienoverdeontlastingvanafdeRomeinentotaannu.Ookdetailszoals
toiletpapier komenaanbod,netalshet taboe
datooknunogrondpoepenenplassen
heerst.Deexpositiewordtop12aprilgeopenddoordeUtrechtsehistoricusprof dr.P.
'tHart,dietevenseenkorteinleiding houdt.
HetNederlandsWaterleidingmuseum is
gevestigd aandeLauwerhof29inUtrecht.•"
Voormeerinformatie:(030)2487211 o/
(030)z^z n 52o/www.waterleidin^museum.nl
HiO

7-2002

23

