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APPÈL AAN DE NEDERLANDSE POLITIEK

De (onjmachtover het
'blauwegoud'
Op9aprilvindteenopenbaar bestuurlijk-politiekdebatplaatsoverdetoekomstvanhetwaterbeheer
inFelixMeritisinAmsterdam.Deorganisatie ligtinhandenvanhetRathenauInstituut,ditnaar
aanleidingvanhetwaterprojectdatparallellooptaandehuidigeregeringsperiode.Aandeorde
komenpuntendiedewatersectorveelalvoorzichuitschuift: deorganisatieendefinanciering vanhet
waterbeheeralsmedededepartementale taakverdeling.Hetdebatwordtgevoerdopbasisvandrie
stellingen,dieeerderinconceptvormzijnvoorgelegdaaneenrepresentatievegroepvan50personen
uitdewatersectorenaanpalende beleidsvelden.Hetdebatvormteenbouwsteenvooreenadviesover
waterbeheeraandeformateurvanhetnieuwekabinet.Inditartikelwordendedriestellingen ineen
actuelecontextgeplaatst, debelangrijkste reactiesuithetveldweergegevenengeeftPetervanRoqy
alsprojectmanager vanhetwaterproject vanhetRathenau Instituutzijnpersoonlijke kijkopdestellingen.Zijnopvatting isgebaseerdopvierjaar onderzoekengesprekkenmethonderdenmensenuit
depraktijk.Dezekijkvaltuitdrukkelijk buitendeverantwoordelijkheid vanhetRathenau Instituut.
Parallelaandehuidige kabinetsperiode
loopthetwaterproject 'Hetblauwegoudverzilveren'vanhetRathenauInstituut,datzich
metzijn resultaten primair richttothetparlement.In 1998 isgestartmeteeninventarisatievanhetfunctioneren vanhetwaterbeheerindepraktijk. Hieruit kwameenbeeld
naarvorendathetwaterbeheer alsookdecultuut vandewatersector toenniet klaarwas
voordeuitdagingen vande21eeeuw:tetechnischgeoriënteerd, teingetogenentevetsnipperd.Vervolgensisinsamenwerkingmet
deCommissieWaterbeheer 21eeeuwonderzochtwatderolisvanwater inde ruimtelijke
ordening.
Diebleekmarginaal.Demaatschappelijke
consequentiesvandezeondergeschikterol,
bezientegenhetlichtvanklimaatsveranderingen bodemdaling,vormdendeaanleiding
voordeinmiddelsuitgewerktewatertoets.
Hiermeewordtaandachtvoorwaterinruimtelijkeplannenafgedwongen enbehoren
planologischedebacleszoalsbijvoorbeeld in
hetgevalvandeWaalspronghopelijk tothet
vetleden.Waterbeheer isinkortetijd fors
gestegenopagenda'svanpoliticienbestuurders.Dezevergroteaandachtlaatookde
watetsector nietonberoerd.Driftig wotdtnu
gewerktaanstroomgebiedsvisies,dewatertoetsbeginttelevenbijgemeentenenuit
inzendingen voordeprijsvraag'WaterlandschapvandeToekomst'vanHabiforum en
hetMinisterievanVerkeerenWaterstaat
blijktdatmedewerkersvanpubliekeénprivatepartijen popelenomdekansendiewatet
biedtindepraktijk tebrengen.
36

H20

5-2001

Actuele obstakels
Dezepositieveontwikkelingen tenspijt,
depraktijk blijkt testuitenopobstakelsdie
voortkomenuitdeversnipperdetaakverdelingeneencultuurdiedaarmeeinovereenstemming is.Uitonlangsuitgevoerd onderzoekinsamenwerkingmet Habiforum
wordenvanuitdepraktijkvanhetwaterbeheerwelhaastinkoordevolgendedrieobstakelsgenoemd:
• moeizamesamenwerkingwat betteft
(strategieënvoor)uitvoeringvanintegrale
projecten,
• financiering diebeperktblijfttotbekostigingvankernactiviteiteneneenintegrale
aanpaklaatliggen
• entenslotteeeninstrumentarium dat
voornamelijk opsectoraleleestis
geschoeid.
Dezedrieobstakelsmoetenwotdenopgelost,willenweetvootzorgendatdeingezette
bewegingdaadwerkelijk eenvervolgkrijgt in
depraktijkennietwegkwijnt inboekenkasten.
Dedrieobstakelshoudenalleverband
metdestructuur vandewatersector oftewel
dehistorischgegroeideverdelingvan formele
takenovercirca600overheden:drieministeries, tiendirectiesvanRijkswaterstaat, twaalf
provincies,^gemeenten,53waterschappen
en23 waterleidingbedrijven. Nuzicheenheldereenbreedonderschrevenstrategie aftekent,lijkt hettijdonsookoverdestructuur te
buigen.Immers'structutefollows strategy',
ofteweleerstnadatdestrategiehelderiskan
destructuutdaatopwordentoegesneden.Met

hetooghieropzijndoorhetRathenauInstituutdriestellingengeformuleerd entercommentaarvoorgelegdaan50personenuitde
btedewatersectot.Destellingen vormden
tevensdebasisvooteendiscussiebinnende
BezinningsgroepWater-een onafhankelijk
publiek-privaatplatform vanpolitici,
bestuurders,directieledenendeskundigen
ondetvoorzitterschapvanNeelieKroes-op 18
december2001.

Het begripstrategie
Hetwoord'strategie'wordtindemeeste
gevallengebraikt vooreenrichring,een
richtlijn voordetoekomst,eenkoets,een
wegomvanhier naardaartekomen,enzovoort.Managementgoetoe HenryMintzbetg
heeft zichstetkverdieptinhetbegrip'strategie'enmaaktondetscheid tusseneenbeoogdeeneenspontanestrategie,dieuiteindelijk
resulteren ineenfeitelijke strategie.De
beoogdestrategieisweloverwogenenis
gerichtopeenbepaaldepositieofeen
bepaaldperspectiefendespontane strategie
ontwikkeltzichaldoendeenallerende.In
tegenstellingtotdebeoogdestrategieisde
spontanestrategiedusnietvootafbepaald,
maarontstaat dezegaandeweghet ttaject
vaninvullingvandebeoogdestrategie.Het
inmanagementtheorieën veelgehoorde
'sttucturefollows strategy'duidtopdevolgordevanhandelen:eerstdestrategiebepalen
enwaarnodigdaarnadestructuur daatop
aanpassen.

Beoogdestrategievoor het
waterbeheer
VoorhetNedetlandsewatetbeheer isde
beoogdestrategieheldetenishetnietteverwachtendatdezeopenigmoment noghelderderwordt.Enkeleelementenvande
beoogdestrategieinwillekeurigevolgorde:
• Watetbeheerisnietmeetuitsluitendeen
technischemaatookeen ruimtelijke
opgave;
• Waterklinktalsordenendprincipedoor
inderuimtelijke otdening;
• Formeleverantwootdelijkhedenzijnglashelderenvormenvansamenwerkingzijn
effectief
• Provinciesentijkmakenwetkvande
tegieopregionaalrespectievelijknationaalniveau;
• Duurzaamwaterbeheerenruimtelijke
veiligheidzijnmaatschappelijkeopgaven;
• Binnenenbuitendewatersectoriseen
omslagindenkenoverwatetnodig;
• Middelenwotdeningezetwaarpersaldo
demeesteeffecten voorwater kunnen
wordenbereikr.

Overdezebeoogdestrategiebestaatconsensus,blijkensondermeerhetkabinetsstandpunt 'Andersomgaanmetwater'ende
Startovereenkomstoverhetwaterbeleidinde
21eeeuw,ondertekend doorRijk,provincies,
gemeentenenwaterschappen.

Spontane strategie
Verschilleninhetomgaanmetdespontanestrategievormenwaarschijnlijk deverklaringwaaromdeéénzegtdatdetijd rijp isvoor
aanpassingvandestructuurendeanderzegt
datdestrategiedaarvoornogonvoldoende
helderis.Betrokkenenkennenverschillende
waardentoeaandespontanestrategie,geloveninmeerofminderemateindebetekenis
ervanofgrijpendespontanestrategieaanom
elkediscussieoverdestructuur indekiemte
smoren.Degrotediversiteitvandereactiesop
dedriestellingen,zowelophetniveauvanalle
reflectanten tezamenalsophetniveauvande
individuelereflectanten,doetvermoedendat
dewaardedieaandespontanestrategiewordt
toegekendsamenhangtmetdeemotiesdie
doordestellingenwordenopgeroepen.Zo
verwijzenvoorstandersvaneenstellingveelal
naardebeoogdestrategieenverwijzen tegenstandersnaaringanggezetteontwikkelingen,
dienog(veel]tijdnodighebbenomtotresultaattekunnenleiden.

Stellingen
Ervanuitgaandedatdebeoogdestrategie
helderisendatdespontanestrategiedaarvan
perdefinitieeenafgeleide is,ligthet moment
vooronsdatdestructuur tegenhetlichtkan
wordengehouden.Methetooghietopzijn
driestellingenoverdestructuur geformuleerd.Zehebbenbetrekkingopdeorganisatie,
definancieringendedepartementale taakverdeling.Destellingenzijnopgebouwduittwee
delen:eerstkomthetwatersysteemaande
ordeendaarnadewaterketen.Vooreenheldereverdelingvantakenenverantwoordelijkheden,nodigomeffecrieftekunnen samenwerken,isonderscheidtussenwatersysteemen
waterketenzeerbruikbaar.Dewaterketenis
immerseenonderscheidelijk deelvanhetsysteem,datprimairvoordirectgebruikdoor
mensenisbestemdenzichper definitie
bevindtineeninfrastructuur vanleidingen,
buizeneninstallaties.

Stellingover organisatie
• VoorhetwatersysteemgeldtdatNederlandligtinvierEuropesestroomgebieden:dievanEems,Maas,RijnenSchelde.
BinnenNederlandzijnzeventien regionaledeelstroomgebieden teonderscheiden.
VerderteltNederlanddriewatersystemen
dievangroot(inter)nationaalbelangzijn:
kustenzee,degroterivierenenhetIJsselmeergebied.AlsopmaatvoorEuropees
waterbeheermoethetaantalwaterschappenwordenteruggebrachttotmaximaal
17uitvoeringsorganisaties onder
(inter)provincialeaansturing.Hetaantal
directiesvanRijkswaterstaat moetwordenteruggebrachttotdrieuitvoeringsorganisatiesonderaansturingdoorhetRijk.
Dewinsthiervanisdat stroomgebieden
vannarurecentraalstaanbij 'afwegingen'
endathelderonderscheidontstaat tussen
takenophetgebiedvanregionaalwaterbeheerenerzijdsenveiligheidenvoorraadbeheerop nationaalniveauanderzijds.
• Voordewaterketengeldtdatzowelde
zeggenschapoveralsdeexploitatievan
winningendistributievandrinkwater,
rioleringenwaterzuiveringvolledigin
handenzijnvanoverheden.Methetoog
opverhogingvantransparantie,meer
marktwerking,verhogingvandekosteneffectiviteit en verlagingvankostenvoor
burgersmoetdeexploitatieuit handen
wordengegevenaanprivatewaterketenbedrijven,dieopbasisvanconcessiesen
vergunningengecontroleerd kunnenopereren.Belangrijkstewinsthiervaniseen
combinatievandedoordeEUbepleite
marktwerkingenbehoudvandemocratischecontrole.
Reacties
• Hetonderscheid tussenwatersysteemen
waterketenalsbasisvooreenheldere
taakverdelingwordtbreedgedragen.Wel
wordthierbij opgemerktdatvaneen
fysieke scheidingtussensysteemenketen
vooralsnoggeensprakekanzijn.Zozal
regenwatetinbestaandstedelijkgebied
noggeruime tijd viadeketenworden
afgevoerd.VerderereductievanhetaantalwaterschappenendirectiesvanRijks-

waterstaat krijgt bredesteun.Inditverbandwordtuitdrukkelijk gepleitvoor
eengeleidelijk procesdatbijvoorbeeld in
2010resulteert inéénwaterschapper
deelsrroomgebied,datinbepaaldegevallendegrensmetBelgiëofDuitsland kan
overschrijden.Nu opvoerenvandetoch
algrotedrukopwaterschappen kanontwrichtend encontra-productiefwerken,
zonderdatdaariemandbijgebaatis.
VoorRijkswatetstaat zouopschalingtot
driedirectiesvoorwaterbeheer kunnen
betekenendat'natte'en'droge'takenin
organisatorischezinwordengescheiden.
"Deopschalingnaarbijvoorbeelddriekrachtigeuitvoeringsorganisatiesvoorhetwaterbeheer...maakthetmogelijkdedro^etakenin
zelfstandigeuitvoeringsorganisatiesvoorhet
njkswe^enbeheerondertebrengenendezeop
eenandereleestteschoeien.Daarmeeverdwijnt
tevensdeorganisatorischespagaat-eenregionaleorganisatiestructuurvoorwezenlijkverschillendetaken-enkrijgennatendroo^eigen
benenomoptestaan",alduseen reflectant.
Overdestatusvan uitvoeringsorganisatiesinplaatsvanmede-overheden onder
functioneel bestuurzijn vertegenwoordigersvanwaterschappen niet enthousiast
ofronduit negatief Argumenten hiervoorzijn evenwelnietofnauwelijks naar
vorengebracht,andersdandateersteen
eensluidendevisieopdesamenhangtussenwaterbeheer,ruimtelijke ordening,
milieu,natuur,landbouw,recreatieop
tafelmoetliggenvoordatzinvoloverdit
onderwerpkanwordengediscussieerd.
Waarindezenmer'eenvisie'opwordt
gedoeldisnietduidelijk, wetendedat
ondermeerindeVijfdeNota Ruimtelijke
Ordeningdegenoemdeelementen in
onderlingverbandzijngebracht.Verder
isverwezennaareenbestuursschouwvan
hetwaterschapdoorprof Toonen
(15199/2000),waarschijnlijk doelend opde
passageswaarinToonennazwareafwegingenuiteindelijkdevoorkeurgeeft aan
hetwatetschapalsmede-overheid.Voor
Rijkswaterstaatgeldtdestatusvanuitvoeringsorganisatie feitelijk alper 1januari2002,metdekomstvanhetDirectoraatGeneraalWarerdatdedirecties
aanstuurt.
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• Consensusbestaatoverdeforsefinanciëleenmilieuwinst diekan worden
bereiktdoorwinningendistributievan
drinkwater, rioleringen waterzuivering
alseenketen tebeschouwen.Demeerderheid vandereflectanten onderschrijft
ookdevoordelenvanhet organisatorisch
inéénhand brengenvandezorgvoorde
keten binneneenbepaald verzorgingsgebied.Slechtseenenkelingzietdevoordelenvanhet uit handengevenvande
volledigeexploitatievan waterketens
aanprivatepartijen. Veruitdemeerderheid ishier fel tegengekant.Debelangrijkste argumenten dieindit verband
zijnaangevoerd luidenalsvolgt:een
duidelijke wisselwerkingbestaat tussen
deinfrastructuur dieinpublieke handenzoublijven endeexploitatiedienaar
privatepartijen zougaanénconcessies
envergunningen klinken fraai, maar
implicereneenmonopoliepositie vande
exploitanten diealseerstetotdenieuwe
markt toetreden.InFrankrijk blijkt dat
debedrijven aanwieeenmaal concessies
zijn verleendeenzogrote voorsprong
opbouwen datvan(toekomstige)concurrentiegeensprakekanzijn. Hierdoor
isdekansgroordatookconcessies tot
monopolisten leidenendaardoor tot
verminderdeinvesteringen indeduurzaamheid oplangeretermijn. Eenaantal
reflectanten ziet beduidend meer heilin
het uitbesteden vandelen vandeexploitatieaanprivatepartijen. Inhun optiek
kanookopdiemanier meer marktwerkingwordengecreëerd, terwijl
publiekepartijen deintegrale verantwoordelijkheid voorzowelde infrastructuur alsdeexploitatie kunnen behouden.Eenreflectant brengt dezediscussie
inverband metdeNederlandse kennisinfrasrructuur opwatergebied,diepositieaanhetverliezenistenopzichtevan
anderelanden.Alliantiestussen publiekeenprivatepartijen kunnen dezeneerwaartsetrend mogelijk kerenenvoor
revitaliseringvanNederland alswaterkennisland zorgen.

Stellingover financiering
• Voorhetwatersysteemgeldtdat duurzaamwaterbeheervanalgemeenbelangis
endateenheffing doorwaterschappenop
grondvandetrits belang-betaling-zeggenschapverwijstnaarhetverleden,toen
waterschappen nogvooralstondenvoor
agrarischebelangen.Ooknuishetalzo
datbovenwaterschappelijkekostenvan
behoudvanveiligheidwordenbetaalduit
dealgemenemiddelen (Waterschapswet
artikel98).Ditmoetgaangeldenvoorhet
helewaterbeheer.Afschaffing vande
38
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waterschapsheffing bespaartkostenvan
inning(circa20procentvandeheffing) en
draagtbijaandedoordeEUvoorNederlandbepleiteverkleiningvandezogehetenarmoedeval(amperverhogingvan
besteedbareinkomenbijovergangvan
uitkeringnaarbaan).
• Voordewaterketenmoeten voorbereidingenwordengetroffen omoptermijn het
waterspoor tekunnen invoeren.Ditin
navolgingvanbijvoorbeeld Denemarken
enterinvullingvandeEUKaderrichtlijn
Water(terugwinningvanwerkelijkekostenvanwaterdiensren).Metelkedrup uit
dekraanbetaalteengebruikerdanvoor
dehelecyclusvanwaterwinning,distributie,riolering,waterzuiveringenlozing
opoppervlaktewater.Eengebruiker krijgt
danéénrekeningdievolledigterugte
voerenisopzijn werkelijkegebruikvan
waterenzijnwerkelijkveroorzaaktekosteninclusiefmilieubezwaren.
Reacties
• Consensusbestaatoverdenoodzaakvan
eenmeertransparant financieringsstelsel,
omdathethuidigestelsel-ooknadoorvoeringvandevoorgestelde aanpassingen

-nietisuitteleggenaanburgers.Alle
reflecranten staanvoordatdekostenvan
inning(percepriekosten)vande heffingen
binnendeperkenblijven.Circadehelft
vandereflectanten kanzichvindeninde
stellingdatduurzaamwaterbeheervan
algemeenbelangisendaardooruitde
algemenemiddelenkanworden gefinancierd.Vraagiswelhoedefinancieringin
datgevalwordtgeorganiseerd:rechtstreeksvanrijknaarindividuelewaterschappen,viaprovinciesofviaeenwaterschapsfonds? Deanderehelft vande
reflectanten pleitvoorbehoudvande
eigeninkomstenvanwaterschappen.Als
belangrijkste argumentwijzenzijopde
lastdiegemeentenenprovincies dagelijks
ondervindenvanhun afhankelijkheid
vandeluimenvanhetrijkbijhettoekennenvangeldenaanhetgemeente-respectievelijk provinciefonds.
Verderwijzenzijeropdatdelandelijke
politiekhetsomslaatafweten, ookalzijn
elementairewaardeninhetgeding.
Voortszoueenrechtstreeksebetalingaan
waterschappenbijdragen aandebetrokkenheid vanburgersbijwaterbeheerenis
herrechtvaardigdatspecifieke belangen

wordenaangeslagenvoorspecifiekvoor
hentemakenkosten.
• Demeestereflectanten staaninbeginsel
sympathiektegenovethetwaterspoor,
maarplaatsenerwelkanttekeningenbij.
Zobestaatgeenlineairverbandtussenhet
gebruikvanwaterendevervuilingervan.
Verderkanhetwaterspooraanzetten tot
rechtstreeksewinningvangrondwatetof
oppervlaktewatet,waarmeenaastdekostenvandrinkwater ookdekostenvan rioleringenwaterzuiveringwordenontlopen.Omdit tegentegaanzou
aanvullendewet-enregelgevingnodig
zijn voorzowelhuishoudens alsvoor
(Iandbouw)bedrijven.Hoewelinvoering
vanhetwaterspoornietbinnenenkele
jarenrerealiseren iskanheteenwenkend
perspectiefzijn voordelangere tetmijn,
waarvooralopkortetermijn kanworden
voorgesorteetd.

Stellingoverdepartementale taakverdeling
• Hetwaterbeleidiseenzaakvandrie
ministeries:VerkeerenWaterstaatisvetantwoordelijk voorwaterhuishoudingen
-zuivering,VROMvoordrinkwateren
rioleringenLNVvoornattenatuuren
warerrecreatie.Evenzoishet rijksbeleid
voordeondergrondvoordeinrichring
vanNederland(water,milieu,natuut)
verdeeldoverdezelfdeministeries.Beleid
voorhetwatersysteem,tuimte,milieuen
natuurmoetvanwegedesteedsnauwere
samenhangwordenondergebracht bij
éénkrachtigministerievoor ruimtelijke
kwaliteit.Omverkokeringbinnendatene
ministerietevootkomenwotdthetbeleid
vooralintegtaalensttoomgebiedsgerichr
enwordt hetcomptabiliteitsbeginselzo
vermogelijkdoorgevoerdrichtingregionaalenlokaalbesruur.Denunogseparaatopererenderegionaleinspectiesvoor
ruimtelijkeordening,water,milieuen
natuur kunnenwordengebundeld tot
krachtigeinspectiesvoorruimrelijke
kwalireit.
• Beleidvoordewaterketenmoetworden
ondergebrachtbijdatzelfde ministerie
vanwegedenauwesamenhangmet
watersystemen,milieu,natuurenook

ruimte.Andersdanwatbijvoorbeeld voor
energiebedrijvengeldr,zijn waterketenbedrijven perdefinitie verbondenmerde
leefomgeving indebetreffende regioenis
onderbrengen vandebeleidsverantwoordelijkheid bijhetMinisterievanEZniet
wenselijk.
Reacties
• Vetuitdemeestereflecranten tonenzich
gevoeligvoordebezwarendieklevenaan
verkokerdedepartementen, dieallevanuit sectoraalpetspectiefbeleid maken
vooréénendezelfde leefomgeving alsookvoorwaterdatzelfgeengrenzen
kent.Eenpijnlijk vootbeeldvormtde
milieuwetgeving, oorspronkelijk
bedoeldvoordebodemkwaliteit instedelijkeomgevingen maar inmiddels
generiek,dierealisarievanruimtevoot
degrorerivieren indewegstaat.Verdet
ishet waterbeleid oprijksniveau een
zoekplaatje: vanuitVerkeerenWatersraat liggenerdeVierdeNoraWaterhuishoudingendenotaAndersomgaan met
water,vanuit VROMdeVijfde Nota
Ruimtelijke Ordeningenhetvierde
NationaalMilieubeleidsplan en vanuit
LNVhetStrucruurschema GroeneRuimte2metdaatin aanvullende critetia
waaraandeinontwikkeling zijnde
stroomgebiedsvisies zouden moetenvoldoen.Eenruime meerderheid vande
reflectanten isvoorsrander vaneen
MinisrerievoorRuimtelijke Kwaliteit
datdeintegrale verantwootdelijkheid
krijgt voorruimtelijke ordening, warer,
milieuennatuur (deonderste laagbinnendelagenbenadering].Maarookeen
dergelijk ministerie isnietzonder meer
depanaceevoorgenoemde problemen.
Ookbinnen departementen kan immets
sprakezijn vanverkokering.Eendeparrementale herindeling weegt indeogen
vanvelenpasoptegende inspanningen
diedeoperatiezalvergenalstegelijkertijd wordt ingezetopeen cultuurverandering (schakelsinplaats vankokets)en
alshetcomptabiliteitsbeginsel zovet
mogelijk wordtdoorgevoerd richting
provincies,gemeenren enwaterschappen.Juistdelageteoverhedenzijn in

staat tegionaalengebiedsgericht maatwerkteleveren.Eenhartenkreet indit
verband:"Hetrijkmoetzicheindelijkeens
beperkentotdehoofdlijnenenzorgendatprovinciesbeslissingsbevoegdheidhebbenenover
middelenbeschikken".Enkele reflectanten
stellenzichdevraagofeen departementaleherindeling noodzakelijk isalsook
vanuitsamenwetking tot samenhang in
beleidkanwordengekomen.Anderen
tonenjuist weinigvettrouwen ineen
zodanigesamenwerking tussende
bestaandedepattementen dat duurzaam
waterbeheer nietlanger tussenwalen
schipvalt.
• Zondetuitzonderingwordthetonderbrengenvandeverantwootdelijkheid van
dewaterketenbijhetMinisterievanEconomischeZakenvandehandgewezen.
Argument hiervoorisdesamenhangtussenwaterketenenwatetsysteem.Bij een
eventueledepattementale herindeling
zoudezorgvoordewatetketendusmoetenwordenonderbrachtbijhetministeriedarverantwootdelijkisvoorherwatetsysteem.

Persoonlijke kijk op organisatie
• Hetonderscheid tussenwatersysteemen
waterkerenvormteenrobuusteinhoudelijkebasisvooreeneffectieve entransparanteorganisatievanhet waterbeheer.
Eenverdereverminderingvanhetaantal
waterschappen endirectiesvanRijkswatersraatmet'nattetaken'isonvermijdelijk inverbandmetapparaatskosten,de
noodzaakvansteedsmeer professionaliteitenaansluitingbijdetestvanEuropa.
Hetaantalvanzeventienrespectievelijk
drieisnietabsoluutmaareenindicatie
vanhetwenselijkeaantal.Internationale
aspectenkunnenopdeuiteindelijke aantallenvaninvloedzijn.Devermindering
vanhetaantaliseenprocesdattijd vraagt.
Hetjaat2010lijkreenreëel streefjaar.
VooralvoorZuid-Holland, merrhansnog
twaalfwatetschappen oftewel bijnaeen
kwartvanhettotaalvan53,ligterde
opgaveomeindelijk eensmet daadkracht
tekiezenvootwatetennietvootbehoud
vandemachtoverwatet.Hettijkzou
hiereenultimatum kunnen stellenaan
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provincieenwaterschappen.Endaniser
hetsleetseentegelijkertijd hoogstactuele
vraagstukofeenwaterschapeenmedeoverheidondereigenfunctioneel bestuur
isofeenuitvoeringsorganisatie onder
aansruringdoorprovincies.Josvan
Kemenadewashieroveralin 15198helder:
"Naarmatedeontwikkelingenvoortschrijden,
komthetmomentdathetintegralewaterbeheerzonauwverwevenismetveleandere
beleidsterreinenvanhetalgemeenbestuur,dat
menzichzalgaana/vrageno/hetnietvoorde
handligtomdit/unaionelebestuurmhet
algemeneterritorialebestuurteintegreren.
Immerswaterisdanmetalleenmeereente
beheersenbedreiging,maarvooraleenwaardevolonderdeelvandetotaleomgevingendaardoorverbondenmetalleandereaspectenvan
beleid".Voorstandersvanbehoudvanhet
functionele bestuurofwateralsseparaat
beleidsveld kunnen indezeuitspraak
lezendatintegraalwaterbeheer debijlis
aandeworrelsvandie bijzondere
bestuutlijke positie.Ditbewustzijn kan
zichmanifesteren ineenklooftussen
woorden(integraal,bredekijk, ruime
blik,etc.verkopengoed)endaden(tetug
naarkernactiviteiten).Vandit laatste lijkt
inelkgevalsprakebijhetMinisterievan
VerkeerenWarerstaat,datzichnogvoornamelijk sterkmaaktvoorveiligheid.Het
sttevenniettetotnenaandestructuuris
begrijpelijk, wantprovincieszijn nietde
sterksteovethedenenruimtelijke ordeningisniethetbeleidsvelddat uitblinkt
dooteffectiviteit. Tochvormtdegehechtheidaanvetwotvenhedeneenobstakel
voordeverdereontwikkelingvande
watetschappenendedirectiesvanRijkswaterstaat.Wantjuist dezeorganisaties
zijn bijuitstek instaatzichteontwikkelentotkrachtige uitvoeringsorganisaties
voorruimtelijk waterbeheer endevoor
onsliggendeherinrichtingvaneenkwart
vanderuimtevanNederland.Welke
andereorganisatiesbeschikkenover
zoveelkennis,kundeenpubliekedaadkrachtvoor 'watetlandinrichting'?
Hetschrikbeeldvangebrekkigeleveranriesvandrinkwatervanmatigekwaliteit,
waarvandeoorzaakwordtbetwistdoorde
publiekeeigenaarvande infrastructuur
endeprivateexploitant,isniet imaginair
alswedenkenaandeproblemenmet
drinkwatervoorzieningen inGroot-Btittanniëendiscussiesovetdeoorzaakvan
onvoldoendepunctualiteit vandeNedeilandseSpoorwegen.Hetzelfde schrikbeeld
isnualeenfeiralswedenkenaanhet
functioneren vanderioletingvandelen
vanNederland.Maarrioleringkomtna
hetgebtuikvandtinkwatereniseen
ondergrondseaangelegenheiddieons
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minderraaktdandtinkwater.Elkeveranderingindeorganisatiemoetpersaldo
eenverbeteringopleveren,andersmoeten
weafzienvanwelkeveranderingook.Zeer
velenzienechteraantoonbarevoordelen
vanhetalseenketenorganiserenvande
zorgvoordrinkwatet,rioleringenwateizuivering.Doordiezorgperverzorgingsgebiedinéénhandteleggenwordthet
interessantomteoptimaliserenente
innoveren.Hiervoorontstaandandirecte
'incentives',dieertoekunnen leidendat
ookindetoekomstconcurrerend wordt
gewerkt.Horendedevelediscussiesover
waterketenbedrijvenligthetvootdehand
datdezeetkomenalspublieke bedrijven,
dievoordelenvandeexploitatiesamenwerkenmetprivatebedrijven.Zoontstaanpubliek-private waterketenalliantiesdieinvullingkunnengevenaande
beoogdecombinatievanmarktweiking,
innovatie,behoudvandemocratische
controleenduurzameleveringvangoede
kwaliteit.Depubliekebedrijven kunnen
wordenopgerichtdoorprovinciesen
waterleidingbedrijven (drinkwater),
gemeenten(riolering)enwaterschappen
(waterzuivering),dieonderlinghetaandeelhouderschapkunnen regelen.

...en financiering
GoedwarersysreembeheerisvooreendeltaalsNederland ineentijdvanversnelde
klimaatsveranderingen, bodemdalingen
eendreigendruimtetekort vanalgemeen
belang.Zoalseerderdeseparateenkostbareinningvandeomroepbijdrage isvervallen,zokanookdeeveneenskostbare
watersysteemheffing vervallen.Inbeide
gevallengaathetomalgemenevoorzieningenwaardeéénmeergebruikvan
maakrdandeanderenwaarvande
bewijslast vanhetnietgebruikenbijde
eventuele'omroep-ofwatersysteemonthouders'kanwordengelegd.Wiede
adviezenvoorhetwatetbeheervandeze
eeuwdoordediversecommissiesserieus
neemt,kannietomditstandpunt heen.
Maaralsdezelogicaindecontextwordt
geplaatstvandepraktijk, waarmeede
politiekomgaatmetfinanciering vaneen
aantalimmateriëlewaaiden,zegtdelogicavanhetgevoeldatgeenoudeschoenen
moetenwordenweggegooid voordar
nieuwezijngekochtengoedzijningelopen.Vervangenvandedirecteinkomstenbronvandewaterschappendoorindirecte
financiering, hetzijrechtstreeksdooihet
Rijkhetzijviaprovincies,isdusslechts
daneenoptiealsgarantieswordengegevendatdenoodzakelijke middelenvoor
goedwaterbeheer tijdigenduurzaam
beschikbaar zijn.

• Alshetdenkeninteimenvandrinkwaterwinningendistriburie,rioleringen
waterzuiveringalslosseonderdelen
wordtvetlatenenwotdtvervangendoor
hetdenkenintermenvanwaterketens,
ligrhetvoordehandookdebetalingvoor
drielossediensten tevervangendoorbetalingvoorhetgebruikvandekerenals
geheel.Voormetnamehuishoudensis
hetwateispoordanommeerredeneneen
wenkendperspectiefvooide(middellangetermijn.Hetkanaanzettentotwaterbesparingenkandoormeerbegripen
inzichthetrespectvoorwaterenmilieu
veigtoten.Voordekortetermijn kunnen
doordewatersecrorvoorbereidingenwordengetroffen omhetwaterspoortezijner
tijd doorrekunnenvoeren.Zonderdaaroptehoevenwachtenkan,methetoogop
meerwaterbewustzijn bijburgersen
samenwerkingtussenoverheden,opkortetermijn wettelijk wordengeregelddat
allerekeningenvoorsepararewaterdienstenvoortaanopéénwaternota worden
gespecificeerd enviadezelfde waternota
wordengeïnddooréénvandeaanbieders,
dievervolgensmetdepartners afrekent.

..endepartementale taakverdeling
Alswedelagenbenadeiing-inNederland
ondermeertoegepastindeVijfdeNota
RuimtelijkeOrdeningenhetStreekplan
Brabant2002-2012eneerderinlidstaten
vandeUSAtoegepastvooi'physicalplanning'-serieusnemen,nemenweookde
eeistelaag(deondergrondvoorachtereenvolgensnetwerkenenoccupatiepatronen)serieusenishetverrevanlogischdat
deverantwoordelijkheid voorelemenren
vandeeerstelaagverdeeldisoverdrie
departementen.Alsweernstwillen
makenmetruimrelijkwaterbeheer,een
gezondmilieu,natuurvoormensenen
duurzaam ruimtegebruik kiezenwevoor
eenkrachtigdepartementdatdaarvoor
verantwooidelijk isenwaarnodigookop
kanwordenaangesproken.Metdezeintegratieslagkunnen ookdekrachtenvande
separateinspectieswordengebundeld tot
inspectiesvoorruimtelijke kwaliteit.
Onderverwijzingnaareenadviesvande
Wetenschappelijke RaadvooihetRegelingsbeleidovetsturingdoorderijksoverheidmoet'directerijkssturing' strikt
wordenbeperkttotdehoofdlijnen en
gevendedomeinen'rijkssturingop
afstand'en'rijksvrij'ruimteaanlagere
overhedenomgebiedsgerichtinvullingte
gevenaan'hun'ruimrelijke kwaliteit.
Dezerationeleafwegingen tenspijt,een
duikinhetverledenleertdatdepartementalewijzigingen veelalstoelenop
politiekeafwegingentijdensdekabiners-

formatie.Nuruimtelijke kwaliteitinclusiefruimtelijkeveiligheidopallerleiabstractieniveauseenonderwerpvangesprek
isinhuiskamers,wordthetvoordepolitiekinteressantditintegralebeleidsterreineeneigengezichttegeven.
• Deformeleverantwoordelijkheid voorde
waterketenmoetzodichtmogelijkwordengelegdbijde verantwoordelijkheid
voorwatersystemen.Ketenensysteem
zijnimmerswelteonderscheiden maar
nietvolledigtescheiden.

Politiekaanzet
Aanhetbeginvanhetwaterproject(1998
en1999)zijn doordebijwaterbeheer betrokkeneninhetkadervanhetprojectgehoorde
personentalvankritiekpunten naarvoren
gebracht.Depunten haddenbetrekkingopde
technischecultuurvandewatersector,de
zwakkepositieopaanpalendebeleidsterreinen,hetbeperktevermogentotinnovatieen
nietindelaatsteplaatsdeversnipperdeorganisatieendeeveneensversnipperde financieringvanhetwaterbeheer(zieondermeerde
rapportage'Overstromen'vanNRLO,AWTen
RMNOuitjuni 2000).Vervolgenswasalleaandachtgerichtopdehausseaanadviezeninhet
najaar van2000.Hetmoestenzouanders
gaanindetoekomst.Watermoetweereen,zo
niethétordenendeprincipewordenbijde
inrichtingvanNederland.Provinciesmoeten
deregiemetkrachtoppakken.Bestuurdersen
burgersmoetenandersomgaanmetwater.
Watermoetgaandoorklinken inandere
beleidsveldenopalledenkbareniveaus.Zo
klonkenenklinkenveelstemmen inéén
melodie.Thansishettijdvoorde confrontatie
tussendebeoogdestrategieendestructuur
dieeerderaandefermeafstand totdezevoor
duurzaam waterbeheernoodzakelijkestrategieheeft bijgedragen.
Juistnuechter,wordenbinnendewatersectorknopengeteld,tallozeberenopdeweg
gesignaleerd,metelkaarstrijdige redenaties
inéénademgenoemdengeschermd met
'structurefollowsstrategy'.Alsditartikelop
ééndingheeftgewezenishetweldaterwel
degelijksprakeisvaneenstrategieendatde
uitwerkingeninvullingvandiestrategie
wordtopgehouden,doordatdewatersector
zelfblijft hangeninslependediscussiesover

relatiefgeringeveranderingenvan bijvoorbeeldhetfinancieringsstelselvanwaterschappen.Kennelijkisdewatersector(nog)nietin
staatcrucialekeuzentemakenenligtereen
taakvoordepolitiek.Zoisdekijkopdetoekomstigestatusvanwaterschappenmede
afhankelijk vandegarantiesvoorde financieringvanhetregionalewaterbeheeralsookvan
hetaldannietterugbrengen vanhetaantal
provinciestotvierofvijf Depolitiekisaanzet
omenkelebestuurlijke taboestelijftegaanen
kannietlangervluchteninhetpoldermodel,
waarinconsensustotdoelisverheven."Hans
Dijkstalheeftgelijk.Erisgeenalternatiefvoorhet
poldermodel.Maarhetmoetontdaanwordenvan
zijn verlammendedo^mavanconsensusopalle
jronten,eigenlijkdusdetersluikseweigeringvande
politiekompersoonlijkeverantwoordelijkhedente
aanvaarden.Demythologischejranjeendezelfvoldaanheidmoeteneraf',aldusHenkHofland in
NRCHandelsbladopdelaatstedagvan2001.
Dehoopisthansgevestigdophetadviesvan
deCommissieGeelhoedoverregionaal
bestuutinNederlandaanhet Interprovinciaal
Overleg.Ongetwijfeld klinktdaarinderede
vanJosvanKemenadebijzijnafscheidals
voorzittervanhetInterprovinciaalOverleg
door.Daarinpleithijvoorvijfprovinciesdie
quasterkteinevenwichtzijn.Alsdenieuwe
provinciegrenzen samenvallenmetdegrenzenvan(deel)stroomgebieden isper definitie
sprakevanzogeheteninliggendewaterschappen,diedanalsuitvoeringsorganisaties kunnenwordenaangestuurddoorkrachtige
landsdeligeoverheden.Overtransparantieen
(kosten)effectiviteit gesproken.Eendergelijke
veranderinglaathetHuisvanThorbecke
intact,maarmaaktdatdealruim anderhalve
eeuwoudemeubelswordenvervangenofop
zijn minstgrondigworden afgestoft.

Experimenteren
Dewatersectorheeft velejaren,zoniet
eeuwenkunnen werkenvanuit eensluidende
doelenenvanuitrelatieverustintermenvan
beleidenbestuur.Voordepolitieklager
ampereenuitdaging,wantwietwijfelde aan
hetbelangvanterpen,dijken,polders,gemalen,peilbeheersing,drinkwater,rioleringen
waterzuivering?Dewetgevingvoorwaterbeheerisweliswaarversnipperdmaarkenmerkt
zichdooreenrodedraad:eenhooggehalte

ontlenenenwaaraaninelkgevalkanworden
getoetst.Voorietsdatkruiptwaarhetniet
gaankanenzelfperdefinitiegeengrenzen
kentiszoveelwettelijkbepaalddathetcreativiteit, ondernemerszin en experimenteerdrift
nietalseersteoproept.Mochthettoteenintegralewaterwetkomen,waarindehuidige
waterwetgevingwordtondergebrachtofgeïntegreerd,verdienthetaanbevelingvoorafeen
kijkje tenemenindekeukenvanderuimtelijkeordening.Waterbeheermaaktimmersin
toenemendematedeeluitvanmaatschappelijkeenruimtelijke processenendatzijngeen
kwestiesvaneenlineairverbandtusseneen
planenderealisatieervan.Zois ruimtelijke
ordeninginhogemateeenpolitiekeaangelegenheidenkenmerkthetzichdoorregionale
tapijtenvanoverelkaarheenrollendevisies,
schetsen,initiatieven,ambities,wensen,
nota'senplannen.Defeitelijke ruimtelijke
ordeningishetdestillaatvaneenlevende
maatschappij,waariniedereenelkedagweer
eenbeetjeandersis.Latenweernaarstreven
decomplexiteitendynamiekvanonzetijd te
benuttendoorjuist ruimte intebouwenvoor
experimenten.Wanthetkantochnietzozijn
datgeneriekewetgevingregionaleinitiatievenperdefinitie indewielenrijdt.Deprijsvraag'WaterlandschapvandeToekomst'
heeftgeleerddatenigeruimtevoorvrijdenkenoverwaterenwaterlandschappen aanzet
totgrootenthousiasmeencreativiteit bij
publiekeenprivatepartijen.Doornumeerte
experimenterenophetvlakvaninhoud
(meervoudigruimtegebruik),proces(combinatieinteractieveenontwerpendeplanvorming),sturing(object-georiënteerde arrangementen)encommunicatie(mediaen
internet)vindenwealsvanzelfantwoorden
opkwestiesdienunognietzijn tevoorzien
maarzichindetoekomstbeslistgaanvoordoen, f
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