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derelatietussenveranrwoordelijkheid en
veiligheid nogminder direct.

Waterbeheerdoorde
eeuwenheen

All-in als antwoord

Hetwaterbeheermaaktaleeuwenlangeenbelangrijkonderdeeluitvanhetmenselijkbestaan.Zonder
hetgevoerdewaterbeheerzouNederlandmzijn huidigevormmetopdewereldbolvoorkomen.De
laatstedecennianeemtdemaatschappelijke aandachtvoorhetwaterbeheertoe.Nieuwebegrippenals
duurzaamenintegraalwaterbeheerdoenhunintrede.InditartikelrelativerenRemcoBosmavan
TcbodinenWilfried WissinkvanhetHoogheemraadschapUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartierdezebegrippenenplaatsenzeindewerkwijzezoalsaitalvee! langerwordtgehanteerd.
Inhetbeginvanonzejaartellingkonin
hetwesten vanNederland alleengewoond
worden indehogeredelen vanhet land, bijvoorbeeld opdestrandwallen en stroomruggen.Toendebevolking inomvang toenam
endemeeste hogeendrogelocatiesin
gebruikwarengenomen, legdemen inde
lageregedeelten terpen aan.Ditwaseen
individueel verdedigingsgoed ener bestond
eenduidelijke relatietussen individueleverantwoordelijkheid enveiligheid.Naarmate
meer terpen werdenopgericht,bleekeencollectiefsysteem vaneengeslotenaardewal
(ringdijk) interessanter omde woonplaatsen
endelanderijen tebeschermen tegen het
wassendewater.Alséénvandebetrokkenen
deonderhoudstaak aandeaarden wal(ringdijk)verzuimde,dreigdebij hoogwater het
heledijkvak teoverstromen.

De collectieve polder
Indetijd nadeeerstebedijking isde
Nederlander eringeslaagd met behulp van
sloten,uitlaten, inlatenen windmolens
(rond looonaChr.)het landsteedsverder te
veroverenopdezeeenookdeonderwatergelegengedeelten konden permanent worden
bewoond. Hiermeewasde poldergeboren
enwerdeencenttaai bestuur noodzakelijk
omalleafzonderlijke dijkvakken enpolders
alséénsysteem telaten functioneren.
Hetwaterschap,alséénvandeeerste
bestuurlijke organisaties inNederland,werd
opgericht metalsbelangrijkste taakde
veiligheid vandebewonersendelandeigenaren tebeschermen.Viadetritsbelang,
betalingenzeggenschapwerdhet individuelebelangenverantwoordelijkheid in het
collectiefvertaald. Derelatietussen veranrwoordelijkheid enveiligheid werd minder
direct.Dezesituatiebleefinstand totcirca
i960.
38 1 H2O

Waterkwaliteit nieuw fenomeen
In 1970wordtdeWet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo)ingevoerd.Door
deindustrialisarieendegrote vuilwaterlozingen uirbewoond gebied wasdewaterkwalireirvcrslechrerd.DeWvorichttezich
ineersteinstantieoppuntlozingen,zoals
ongezuiverde lozingen uit gemeentelijke
rioolsrelselsenlozingspunten van bedrijven
ophet oppervlakrewater enwerd uirgevoerd
onder hertoeziend oogvandezuiveringsschappen (hoogheemraadschappen).Er
werden communalezuiveringen gebouwd
voor rioolwater vanwoningen en bedrijven.
Doordezezuiveringsinstallaties enhetvergunningeninstrument verbeterdedewaterkwaliteitsterk.Totzo'n tienjaat geleden
werddewaterkwaliteit beschouwd alseen
losstaand taakveldzonderdirecterelatie met
hetwaterkwantiteitsbeheer. Dezeseparate
benaderingbleekechreronhoudbaar. Onder
anderedediscussiesoverdeverantwoordelijkheid voordesaneringvan verontreinigde
onderwaterbodems illusrrerendit.Momenteelligtdenadruk vanherbeleid opde
diffuse bronnen vandeagrarischesectoren
herstedelijk water.Maatregelenzoalsdoorspoelen,vergroten vandedoorstroombaarhcidenactiefbiologisch bchectom bijvoorbeeldalgenbloei revoorkomen,vragenom
maatregelen dieniet alleen vanuitdeinvalshoekwaterkwantiteit of-kwaliteit zijn te
nemen.
Naast hetwaterkwaliteitsbeheer kreeg
men ookaandacht voordeverdroging. Vertegenwoordigers van naruurbeschermingsorganisaties vroegenaandacht voordeproblemen indedoorhun beheerdegebieden.
Waterschappen werden hierdoor gedwongen
mersreedsmeer aspecten rekening te houdenendaardoor steedsintegraler tewerken.
Doordeopkomst vananderebelangen werd

Onderdenoemer 'Inregraal waterbeheer'gaan waterschappen en hoogheemraadschappen intensiever samenwerken om
detaken vanwaterkwanriteits-en waterkwaliteitsbeheerzogoedmogelijk opelkaar
afrestemmen.Dezesamenwerking blijkt
inhoudelijk voorspoedigtelopen.Deverdelingvanverantwoordelijkhedenendebijbehorendefinanciering blijkt lastiger tezijn.
Doordesamenwerking voortrezetten ineen
gezamenlijke organisatie,hetall-in waterschap,wordtdit verantwoordelijkheidsvraagsruk voorkomen.Vandemeerdan100
warerschappen inherbeginvan i960,resteertnu nogeenzestigtal.Naasthet samenvoegenvindtookopschalingplaats,zodater
éénall-in beheerder vaneenrelatiefgrote
watetstaatkundige eenheidontstaat.Door
dezeall-in organisatieswordrderelarietussenhet sectoralebelang,waaronderveiligheid,en het eindresultaat mindergoed
zichtbaat.Diteindresultaat isevenwelbredergeworden,maar minder directafteleidenvoordesectoralevertegenwoordigers.

All-in werken
Inhetwaterbeheer veranderdenaasrde
organisatie ookdewerkwijze vandeactiviteiten.Niethet vakgebied,maarhetgeografischegebied kwamvooroptestaan.Voorbeelden hiervanzijn 'stedelijk waterbeheer'
en'gebiedsgerichre verdrogingbestrijding'.
Ookanderepartijen zoalsgemeenten, waterleidingbedrijven, naruurbeschermers en
projectontwikkelaars worden bijdeplanvormingenuitvoering betrokken.

Durf
Hetdurvenloslatenvandedirectedeelverantwoordelijkheid iseenlasrigcopgave.
Culruurverschillen moerendaarbij niet uit
hetoogworden verloren.Communicarieen
voorlichtingkunnen bijhetoverbruggenvan
cultuurverschillen eenbelangrijk hulpmiddelvormen.Tochmoernietdemoedworden
verlorenomuiteenprocesvanintegraalwerkentestappenalseendeelbelangteveelde
nadruk krijgr.Zovormendeproblemeninde
afvalwarerkeren vaakdeaanleidingomte
beginnen metstedelijk waterbeheer, terwijl
daarmeeookkansenvoorhet watersysteem
ennatuurzijn tebenutten,waaraannietin
eersteinstantiewotdtgedacht.

Duurzaamheid
Voorinregraalwaterbeheer moeten keu-

zengemaakt wordendiewellichtopdekorte
termijn geenoplossingbiedenvoordehuidigepraktijk.Zovormenmaatregelen diede
ontvangstcapaciteit vanhetwatetsysteem
vetbetcreneengoedeoplossingvoordehuidigeproblemen inrelatietothet aanwezige
draagvlak.Vaneensttucturele brongerichte
aanpak isechtergeensprake,waardoorde
kansbestaatdatmen tevreden isoverhet
bcteikteresultaat,zonderdatdeduurzaamheidprincipeszijngehanteerd.Eendefinitieveoplossingvandat probleem kandaarmee
weleenutopieblijken.Hetnieterkennenvan
opdelangetermijn optredende problemen
enhetop deverkeerdewijzeblijven investeren,leidttoteensituatiewaarbij wijzigingen
nogmoeilijker zijn terealiseren.Zomakende
groteinvesteringen inpoldershetonmogelijkomhettigidepeilregimelostelaten.

DeCommissieIntegtaalWaterbeheer in
de21e eeuwnoemt hiervan talrijke voorbeelden:
DebouwvanIJburgbeperktdetoekomstigemogelijkheden voor peilstijgingen
inhet Markermeer.
Debouwvandenieuwe woonwijk OoldervestebijRoermond in het sttoomdal
vandeMaas,beperktnogmeerderuimtevoorwaterdiehetnu netzohatd
nodig heeft.
InTollebeek,hetdiepstepunt vande
Noordoostpolder, bouwt mengewoon
doornadewateroverlast in 1998. Bemalingzaldaardoor nogverder moeten
wordenopgevoerd.

Europese ontwikkelingen
Afgelopenjaar isdeKaderrichtlijn Water
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door het EutopeseParlement goedgekeurd.
Eénvandebelangrijkste kenmerken indeze
richtlijn ishetontstaan vanstroomgebiedsautoriteiten,dieverantwoordelijk zijn voor
kwaliteit enkwantiteit vangrond-en oppervlaktewatetvoorhet helestroomgebied.De
uiteindelijke uitwerking vandeKaderrichtlijn Waterneemt zo'n 20 tot 30jaar inbeslag.
Het isnogopenopwelkewijze deorganisatievotm wordt ingevuld.Zoweléén fysieke
organisatie alseenvergaande samenwerkingsvormzijn mogelijk. Indeconceptvorm
vandeKaderrichtlijn Waterwaren vergaandeenconcretebeschrijvingen opgenomen
overhoehet uiteindelijke waterbeheer uitgevoerdzoumoetenworden.Deangstom
aandezeuitwerkingen niettekunnenvoldoen,endetorenhogeboetesdiedaarmee
gemoeid zijn,zoalsmetdeNitraatrichtlijn is
gebeurd,isvoorNederland deaanleiding
geweestomaan testuren opeenveelminder
gedetailleetd eindresultaat.Dit iseengemistekansvoorhet waterbeheer, waarvan
Nederland nujuist het product is.Welkan
wordengestelddat 'water'steedshogerop
deagenda komt testaan,waarbij haar
belangindebreedstezinbetet verdedigbaar
wordtdandaarvoor.Goedgeorganiseerde
belangen dieconflicteren met het belang
vanwaterzullen daardooreen lastigere
tegenstander ervaren.Eencommissievoor
Waterbeheer inde22e eeuwzaldangezien
dehuidigeaandacht en toekomstperspectief
nietnodig zijn.

Maatschappelijk relevant
Nietalleendesamenleving,maarookde
Europeseregelgevingdwingendewaterbeheerders 'dezorgvoorhetwater'gezamenlijk
metanderebelanghebbenden gestaltete
gevenvooreengoedeomgevingwaarwonen,
werken,recreërenenhetgenietenvan natuur
mogelijk blijft. Gestreefd wordtdaaromnaar
eenmaatschappelijke relevantevertalingvan
integraalenduurzaam waterbeheer.
Remco Bosmaen Wilfried Wissink
RemcoBosmaiswerkzaamalsconsultant
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