VERSTERKING, VERBREDING EN VERDIEPING
Norman en Warren overhet Schetsboek NW4
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Hai Norman!
Hallo Warren!
Heb jij het Schetsboek voor NW4 gelezen?
Tja...zo uit. En m'n jongste dochter heeft de kleurplaat
achterin ingevuld. Prachtig!
Annemarie?
Nee, Margreet. Kinderen hebben nog zoveel fantasie en durf.
Ze heeft vrijwel van geheel laag Nederland water gemaakt en
't oosten was één en al stad en natuur. Ook heeft ze er een
extra waddeneiland bij getekend, want ze is dol op Terschelling.
Goed zeg, hoe oud is ze?
Zes jaar!

GOVERT D. GELDOF
TauwMabeg civiel en bouw, Deventer

W: Op die leeftijd zitten ze nog niet gevangen in vaste patronen.
Wat hen 't beste lijkt, doen ze. Merkwaardig toch, bij oudere
mensen slijt dit kennelijk.
N: Dat moet ook, want als je daarmee door blijft gaan, kun je
nooit een volwaardige plaats in nemen in deze maatschappij.
Hildebrand zei ooit eens: 'Men schäme zich niet dat men
gespeeld heeft, maar dat men met spelen is doorgegaan'.
W En vervolgens heeft hij geen één goed boek meer geschreven.
N: Dat vind jij!
W: Ja, en ik denk dat een dergelijk postpuberaal schaamtegevoel
zelfs een bedreiging kan zijn voor een duurzame ontwikkeling.
N: Hoe bedoel je?
W: Wat we in de praktijk 'volwassenen gedrag' noemen, betekent
meestal dat de durf ontbreekt patronen te wijzigen. Door
jezelf altijd maar aan te blijven passen, bevestig je uitsluitend
dat wat er is. En wat er is, is niet goed. Als we doorgaan met
hoe we doorgaan, gaat het uiteindelijk goed fout!!
N: En iets 'anders' is altijd beter, zeker?
W: Dat zeg ik niet. Maar ik pleit wel voor ietsje meer fantasie ...
en meer visie!
N: Pas op, zo meteen loop je nog in je eigen valkuil. Als je
begint met weinig visie over volwassenheid, waarom zou je
jezelf dan wagen aan fantasieën voorbij volwassenheid?
Volwassen zijn betekent dat je verantwoordelijkheid durft te
nemen. Door steeds maar weer patronen te wijzigen en je af
te zetten tegen geldende waarden en normen, creëer je een
soort vluchtgedrag ... een vlucht voor de realiteit.
W: Volgens mij draai je de zaak nu om. Juist door niet de consequenties onder ogen te willen zien van hoe alles nu reilt en
zeilt, krijg je vluchtgedrag.
N: We moeten bepaalde patronen vasthouden en niet willen
veranderen voordat we de waarde van die patronen goed en
wel hebben kunnen aantonen! Geef ze de kans!
W: Is dat iets wat je herkent in het Schetsboek voor NW4?
N: Ja. In de derde Nota waterhuishouding zijn we een weg
ingeslagen die zondermeer getuigt van durf en fantasie.
Na enige startproblemen zijn we goed op gang gekomen.
Integraal waterbeheer leeft! Ik heb het gevoel dat als we op
die lijn doorgaan en het iets meer kracht bijzetten, dat we
mooie dingen kunnen bereiken de komende tijd. Door het
NW3-beleid te wijzigen, krijg je uitsluitend onrust en onduidelijkheid. Uiteindelijk levert dat bitter weinig op.

W: Jij ondersteunt dus de gedachte dat de nadruk van de vierde
Nota waterhuishouding moet komen te liggen bij de versterking van het NW3-beleid, en dat de verbreding en verdieping
van ondergeschikt belang zijn?
N: Ja, schoenmaker blijf bij je leest. Met name bij de verbreding
van het beleid komen we teveel terecht bij de ruimtelijke
ordening. Dat is het terrein van planologen. Wij zijn waterbeheerders. Wij moeten ons bezig houden met waterbeheer.
Veel meer beleid dan in de derde Nota waterhuishouding
staat heb ik niet nodig om op een verantwoorde wijze mijn
vak uit te oefenen.
W: Ik ga een stuk met je mee, maar toch vind ik dat in het
Schetsboek de verbreding en de verdieping te zwak zijn
aangezet. Het lijkt zelfs alsof ze verbreding en verdieping heel
letterlijk opvatten. Verbreding gaat over het verbreden van
Nederland door land te winnen in de Noordzee en verdieping
gaat over zeespiegelrijzing en maaivelddaling. Als ze het zó
opvatten, dan ben ook ik tegen verbreding en verdieping!
N: Ha, ha.Maar nu serieus.Vind jewerkelijk dat waterbeheerders
planoloogje moeten spelen?
W: Zeer zeker niet! Planologen maken ruimtelijke afwegingen.
Dat doen wij niet. Wij wegen belangen in het waterbeheer
tegen elkaar af. Dat wil niet zeggen dat we geen actieve rol
moeten spelen in het omgevingsbeleid. Juist wel! Wij moeten
planologen overtuigen van het belang van goed waterbeheer.
Water moet volwaardig worden meegenomen bij afwegingen
in de ruimtelijke ordening. Nu gebeurt dat onvoldoende.
Water is een sluitpost... een restpost.
N: En daar is verbreding van het NW3-beleid voor nodig?
W: Ja, zonder een actieve rol van waterbeheerders in de ruimtelijke ordening lossen we het verdrogingsvraagstuk niet op!
N: Ik geef toe, het is belangrijk dat we wat meer aandacht geven
aan het omgevingsbeleid. Maar toch vind ik dat we er niet te
veel energie mee moeten verliezen. We moeten ons concentreren op de kerntaken. Bovendien, omgevingsbeleid is toch
ongeveer hetzelfde als de externe samenhang bij integraal
waterbeheer? Zo heel veel nieuws is er niet onder de zon!
W: Voor jou is versterking van het NW3-beleid dus voldoende?
N: Nou, dat ook weer niet helemaal. Er mag wel wat veranderen,
maar niet te veel. En vergeet niet, er zit zeer duidelijk
vernieuwing in het Schetsboek. Aan de hoofddoelstelling van
het beleid, bijvoorbeeld, is het begrip 'veerkracht' toegevoegd.
Watersystemen moeten meer natuurlijke veerkracht krijgen.
Rivieren, en ook de kust, moeten niet te strak worden
begrensd. Ze moeten een natuurlijke dynamiek hebben. Dat
spreekt mij aan! Het heeft ook alles te maken met mijn eigen
vakgebied.
W: Wat zijn volgens jou de consequenties voor het waterbeheer
als meer veerkracht in watersystemen wordt geïntroduceerd?
N: Met name dat beter ingespeeld wordt op maaivelddaling,
zeespiegelrijzing en klimaatsverandering. Als de voorspellingen kloppen, bijvoorbeeld, stroomt er zo meteen veel
meer water door de Rijn. Misschien valt er straks wel
1500 millimeter neerslag per jaar. Dat kan met de huidige
omvang van de rivierbedding nooit goed verwerkt worden.
Gevolg is dat veiligheid afneemt en economische belangen
worden bedreigd. We kunnen wel wat opvangen door dijken
te versterken, maar er zijn grenzen. Beter is het goed in te
spelen op de natuurlijke dynamiek. Dat is volgens mij de
essentie van het vergroten van de veerkracht.
W: En hoe doe je dat in de praktijk? Hoe vergroot je de veerkracht?
N: Met name door het bed van de rivier te verbreden en te
verdiepen!
W: Merk je wel dat het rivierbeleid zich meer en meer ontvouwt
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als een metafoor voor het algemene waterbeleid? Jij wilt de
dijken minder sterk versterken door rivieren te verbreden en
verdiepen. Daar is toch ruimte voor nodig?
Ja.
Deze ruimte krijg je niet vanzelf, daar moet je voor knokken.
Je kunt de ruimte voor een belangrijk deel vinden tussen de
huidige bandijken ...
maar voor een belangrijk ander deel ook niet! En dat geldt
ook voor de kust. Als we ons te eenzijdig richten op waterbeheer als faciliterende activiteit en ons altijd aanpassen aan
processen zoals die plaatsvinden, moeten we steeds grotere
kunstgrepen uithalen om aan de normen te kunnen gaan
voldoen. Op termijn rijzen de kosten de pan uit!
Als ik je goed begrijp betekent dit dat verbreding en
verdieping van rivieren uitsluitend mogelijk is als ook
verbreding en verdieping van NW3-beleid plaatsvindt!?
Juist, denken over veerkracht vereist veerkracht in ons
denken!
Grappig, jij zit meer op de waarden-toer en ik zit meer op de
normen-toer. Het lijkt erop dat we elkaar vinden in het
begrip veerkracht. Maar om dit vorm te geven, waar moeten
we beginnen?
Volgens mij op twee plaatsen. Wij als volwassen waterbeheerders moeten, net als als jouw dochter Margreet, de durf
en de visie hebben om de kleurplaat achter in het Schetsboek
in te vullen, maar dan veel meer gedetailleerd. Een studie van
het Staring Centrum heeft reeds aangetoond dat de koersen
uit de vierde Nota ruimtelijke ordening te grof zijn voor het
waterbeheer. Kortom: we moeten ons nadrukkelijker manifesteren in de omgevingsplanning, als actoren met initiatief!
We moeten de planologen overtuigen van de noodzaak
ruimte te creëren voor de veerkracht van watersystemen.
Zonder ruimte geen veerkracht. Zonder veerkracht steeds
hogere kosten. Hoe hoger de kosten, hoe moeilijker het is
aan normen te voldoen. Hoe minder aan normen wordt
voldaan hoe onaantrekkelijker watersystemen worden. Hoe
onaantrekkelijker watersystemen, hoe geringer de ruimtelijke
kwaliteit. Hoe geringer de ruimtelijke kwaliteit, hoe eerder
mensen en bedrijven wegvluchten. Kortom: we moeten deze
neergaande spiraal doorbreken.
Ik ben blij dat je normen toch een volwaardige plaats geeft in
deze opsomming.
Tuurlijk. Mijn pleidooi betekent niet dat versterking van het
NW3-beleid onbelangrijk is. Dat blijft het fundament!
Belangrijke vooronderstelling bij jouw betoog is evenwel dat
zonder veerkracht de kosten de pan uit gaan rijzen. Is dat wel
zo? Het lijkt mij juist dat het goedkoper is de dijken met wat
grond op te hogen, dan grote stukken van Nederland her in
te richten. Misschien is het verharden van de kust ook wel
goedkoper?
Er is veel meer aan de hand. Als nieuwe stedelijke gebieden
worden aangelegd op ongeschikte plaatsen, resulteert dat in
hogere kosten. Als we landbouw stimuleren in gebieden met
brakke kwel moeten we veel geld investeren in de aanvoer
van zoet water. Volgens mij kunnen de kosten voor het
waterbeheer exponentieel stijgen de komende jaren als we
niet duidelijk onze standpunten zichtbaar maken en ruimtelijke processen proberen te beïnvloeden. Laten we maar eens
uitrekenen wat het ons gaat kosten als water de sluitpost
blijft in de ruimtelijke ordening.
Dat lijkt mij een wezenlijke uitdaging. Het sluit goed aan op
de watersysteemverkenningen.
Ja.
En wat is de tweede plaats waar we volgens jou moeten
beginnen met verbreding en verdieping?
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W: In het bestaand stedelijk gebied!
N: Bestaand stedelijk gebied? Daar ligt toch alles vast?
W: Op de korte termijn wel. Maar als je de periode tot aan 2030
beschouwt, dan worden bijna alle wegen wel eens opengebroken en alle woningen gerenoveerd of vervangen.
Daar moet je gebruik van maken.
N: Je bedoelt dat een proces moet worden doorlopen zoals
recent is gestart in Eindhoven, onder de naam van de Blauwe
Transformatie? Daarbij vindt een geleidelijke transformatie
plaats in de richting van een watervriendelijke stad.
W: Juist. Het Schetsboek geeft het belang aan van het betrekken
van de burger bij processen in het waterbeheer. Waar liggen
hiervoor betere kansen dan in het bestaand stedelijk gebied?
Mijns inziens krijgen nieuwe woongebieden, zoals de Vinexlocaties, te veel aandacht en verwaarlozen we het bestaand
stedelijk gebied. We ontvluchten het bestaand stedelijk
gebied om onze creativiteit bot te vieren op uitbreidingsplannen ...
N: Jij wilt dat de vierde Nota waterhuishouding de Blauwe
Transformatie als beleid voorschrijft?
W: Nee, dat niet. Ik zou het wel prettig vinden als NW4 gemeenten en waterschappen inspireert samen te werken om vorm
en inhoud te geven aan een proces zoals de Blauwe Transformatie. We weten dat een dergelijk proces tot aanzienlijke
kostenreducties kan leiden ...
N: Weet je Warren, op een aantal punten kom je mij nog wat te
zweverig over. Maar toch, gevoelsmatig denk ik dat je aardig
eindje in de goede richting komt. Het moet nog wat concreter
worden gemaakt. Misschien zijn er goede aanknopingspunten
aanwezig bij de nieuwe normering die wordt voorgesteld in
het Schetsboek. Boven een MTR-grens voor maximaal
toelaatbaar risico worden streefwaarden geformuleerd die
gedifferentieerd kunnen worden naar ruimte en tijd. Deze
differentiatie betekent wellicht dat een brug kan worden
geslagen tussen waterbeheer enerzijds en omgevingsplanning
en geleidelijke transformaties anderzijds, oftewel tussen
normen enerzijds en ruimte en tijd anderzijds.
W: Tja, slim gedacht. Die relatie had ik nog niet gevonden. Als je
te veel met waarden bezig bent, vergeet je wel eens het belang
van normen. Een goed plan. Laten we die gedachte verder
uitwerken.
N: Misschien moeten we de nieuwe benadering voor normering
maar eens verbreden en verdiepen ...
W: zodat we onze samenwerking kunnen versterken ...
N: Hup, aan de slag!

