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Reactieop 'Pleidooi
voorbeschermingsdirFerelltiatie,
Hetartikelvanjan Hoogendoorn('Pleidooivoor
beschermingsdijjerentiatiej inH 2 0 nr.2van25
janiiarijL biedteeninteressantevisieophoeeen
waterbedrijfbeleidsmatigentechnischmetzijn
grondstofkanomgaan.Hoogendoornmaakt
onderscheidinmaaiveldbescherming,geologischebeschermingentechnischebescherming.
Hetartikeldoetvermoedendatdemaaiveldbescherming(grondstojbeschermmg)alleen
maargeld kostenbijcommercieelingestelde
(private]waterbedrijven waarschijnlijk overboordzalwordengezet.Hetprijskaartje van
maaiveldbescherming hoe/techterniethoogte
zijnenbovendienbestaanandere,vaakvergeten,
batendienietzomaarmgeldzijnuittedrukken.
AldusToineRamakervanKiwa.Naarzijn
mening kunnenactiviteiteninhetkadervan
maaiveldbescherming eenwaardevolle bijdrage
leverenaandemaatschappelijkeverankering
vanhetwaterbedrijfendebasisleggenvooreen
schonegrondstoj!Hierondervindtuzijnreactie.
Natuurlijk ishetlegitiemdat waterbedrijven kijken naardekosten,metdebenchmark alsstokachterdedeurenmisschien in
detoekomst eentoezichthouder. Eenwaterbedrijfheeft echter meerderefuncties tevervullen,hetwaterbedrijf alsmaatschappelijkepartner.Dezefuncties moeten uiteraard
welverenigbaar zijn met drinkwaterproductie:wettelijke productverantwoordelijkheid
énpreventiefbeschermingsbeleid alslogisch
onderdeel vandebedrijfsvoering. Overigens
willendemeestewaterbedrijven ookaangesprokenwordenophun maatschappelijke
verantwoordelijkheid, getuigedetoetsing
van bedrijfsdoelen aan'waardering maatschappij',volgenshetzogehetenINK-model.
'Superbescherming', eentermdie
Hoogendoorngebruikt vooreen uitgebreide
vormvanmaaiveldbescherming, isuitoogpunt vanvolksgezondheid enhetvoorzorgsprincipewatmij betreft altijd het uitgangpunt vooreenschonegrondstofeneen
gezondebedrijfsvoering. 'Technische
bescherming'isnoodzakelijk maar heeft
nietdevoorkeur.'Superbescherming' kan
bestaanuit diverseacriviteiten,zoalshet
onderhouden vancontacten metprovincie,
gemeenteenwaterschap,actieve bemoeienis
metplanvorming ineen voorzieningsgebied
maarookcontracten afsluiten met 'schone
landbouw'.Sommigewaterbedrijven gaan
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verderdan hetonderhouden van contacten
eninitiëren alleenofin coalitieverband
innovatieveprojecten metbetrekking tot
grondstofbescherming. Denkhierbij aan
nieuwe landgoederen,biologische landbouw,natuurontwikkeling en waterberging.Inmiddelszijn enkeleinnovatieveprojecten opgestatt,zoalsbleektijdens de
VEWIN-discussiemiddag:'Waterleidingbedrijf alsparrner inhetlandelijkgebied?',
waarin 'superbescherming' wordtnagestreefd (zieH,0 nr.4van 22 februarijl.).
Hoogendoorn meent dat tuimtelijke
winsteenprijskaartje maghebben,maar bij
commercieelingesteldebedrijven naar verwachtingoverboordgezetzalworden.Op
heteerstegezichtlijkt ruimtelijke winst en
maaiveldbescherming een(fors) prijskaartje
tehebben.Veel(mankracht]wordtgeïnvesteerd,terwijl deresulraten (gemeten in
grondstofkwaliteit) somsniet directzichtbaarzijn.Denut/noodzaak-discussie steekt
constant dekopop.Datheeft temaken met
determijn waaroverdeinvesteringenzich
terugbetalen:kortetermijn versus
(middel)lange rermijn. Dit isechtergeen
reden omniet teinvesteren inonderzoeken
projecren diezichlater terugbetalen. In
sommigegevallen isderelatie tussen
inspanning enresultaat welduidelijk te
leggenenisde'return oninvestment' direct
zeerpositief Beschikbaarheid vandegrondstof(klimaat)endeverdere achteruitgang
vandewaterkwaliteit makende nut/noodzaak-discussie rondompreventievemaaiveldbescherming watmij betreft overbodig.
Hetprijskaartje van superbescherming
hoeft niet hoogtezijn.Doordrastische veranderingen inhetgrondgebruik bestaan in
het nieuweomgevingsbeleid legio mogelijkheden omalswaterbedrijf zowelgrondwater-alsoppervlaktewaterbedrijven,aante
hakenofprojecten teinitiëren.Hierbij denk
ikaandeintroductie vandewatertoets,herstructurering vandelandbouw inEU-verband metnadruk opextensiveringenverbredingvanactiviteiten (groenediensten),
herstrucrurering vandezandgebieden en
hetopstellen van deelstroomgebiedsvisies.
InhettweedeStructuurschema Groene
Ruimteendenatuurnota 'Natuur voor
mensen,mensen voornatuur' worden maatschappelijke enterreinbeherende organisaties,zoalswaterbedrijven, uitgenodigd om
samen methetRijkeenimpuls tegevenaan
hetlandelijkgebied.Dezeimpuls kanop
verschillendemanieren worden ingevuld.
Naasttraditionele natuurontwikkeling
biedenookanderemeekoppelende belangen
zoalswaterberging,infiltratie (anti-verdroging)enrecreatiegoedemogelijkheden om

winningen teverduurzamen.Debetrokken
partijen enstimulerende overheden brengen
debenodigdeinvesteringen samenop.Hefboomwerking inoptima forma.
Naastdefinanciële aspectendiebijdeuitvoeringvanconcreteprojecten inhetkader
vanmaaiveldbeschermingeenrolspelen,
wordtweleensuitoogverlorendatinvesteringeninprevenriefbeleideenaanralpositieveneveneffecten (naasteenschoneregrondstof]hebbendiezichindirect terugbetalen.
Hierbij denkikaaneenduurzamewaterwinningdierorinlengtevanjaren kanblijven
voortbestaan.Ookanderefuncties kunnen in
dezeduurzamesiruatieprofiteren vandeaanwezigheidvandewarerwinning.Investeren
ingrondstofbescherming betekentinvesteren
inconracten,coalitiesensamenwerkingsverbanden.Deafspraken wordenvaakopambtelijkofbestuurlijk niveaumet waterschappen,
provinciesengemeentengemaakt.Maarook
nieuwepartijen zoalstecreatiepartijenen
anderemaatschappelijke organisatiesworden
belangrijker indebeleidsarena.Decontacten
ensamenwerkingsverbanden hebben'spinoff: waterbedrijven wordenalsvolwaardig
partnergezien,verbeteren hun imagoenkunneninvloeduitoefenen opgebiedsprocessen.
Metnameindeverdrogingsdiscussie blijft
communicatie noodzakelijk; waterbedrijven
enwaterschappen houdenervaakverschillendeideaalbeeldenopna.Verdrogingblijft een
actueelthemainverschillendebeleidsnotities,
eenactievegrondhoudingisderhalvenoodzakelijk.
Hetnieuweomgevingsbeleid biedt
prachtigekansenvooreen 'superbescherming'diemaartendeledoordewaterleidingbedrijfstak wordenbenut.Natuurlijkzullen
nogdenodigetechnischeenbeleidsmatige
vragenbeanrwoordmoetenworden.HetartikelvanHoogendoorn isindatkadereen
waardevollebijdrage.OokVEWINzietkanseninhetnieuweomgevingsbeleidenzet
steviginopkennisuitwisseling, het sluiten
vannieuwecoalities,hetzoekenvanpartners
enbewustwording binnen de waterbedrijven.
Hetisvooriedereennogevenzoekennaarde
juistepositionering,maarnaarmijn mening
kandewaterleidingsector sterkeruitdediscussierondomdenieuweinrichtingvan
Nederland komenentotinlengte vanjaren
duurzaam (drinkwater)water maken,gebaseerdopmaaiveldbeschermingenwaarnoodzakelijk technischebescherming.Detijdis
aangebrokendatdewaterbedrijven dekansen,verwoordindiversebeleidsnota's,aangrijpen envertaleninconcreteprojecten, f
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