Blauw - Groene Samenwerking: omelet of uitsmijter
Voordracht gehouden tijdens het VWN-symposium over 'SamenWerking' d.d. 29 mei 1997 te Hoogeveen

Inleiding
Allereerst wil ook ik graag de Waterleidingmaatschappij Drenthe en haar directie
gelukwensen met haar 60-jarig bestaan, dat
later dit jaar officieel zijn beslag zal krijgen.
Het thema van vandaag is samenwerking,
en van deze en de voorgaande voordracht
Blauw-Groene Samenwerking.
Daar wil ik het dan ook met u over hebben,
en wel onder de titel: Blauw-Groene
Samenwerking: omelet of uitsmijter?
Voor die titel ben ik u allereerst zeker een
verklaring schuldig, ook om iedere
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ongerustheid over het diner van vanavond
weg te nemen.
Aansluitend zal ik in vogelvlucht door
verleden, heden en toekomst van de
blauw-groene samenwerking heen gaan.
Titel
Omelet of uitsmijter. Die keus hoeft ü
vandaag niet te maken. Maar het is wel een
keuze die een samenwerking kan maken of
breken.
Als ik aan samenwerken denk, zeker hier in
het land van Bartje, gaan mijn gedachten
onwillekeurig terug naar het agrarische
leven van vroeger, waar op de boerderijen
en in de buurtschappen saamhorigheid
essentieel was om de oogsten binnen te
halen, de elementen te weerstaan en het
hoofd boven water te houden.
Ook Old McDonald had a farm, zoals u
zich ongetwijfeld herinnert.
Maar wat u wellicht niet weet, is dat diezelfde Old Mac Donald een vooruitstrevende
figuur was met vernieuwende ideeën over
bedrijfsorganisatie en management.
Ideeën die tegenwoordig nog - of weer opgang maken, zoals procesgericht denken,
kanteling van organisaties en zelfsturende
teams. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat dezelfde Old Mac
Donald de grondlegger is geweest van de
gelijknamige organisatie die het dankzij
gevoel voor marktwerking en klantgerichtheid heel ver geschopt heeft in de wereldvoedselvoorziening. Als gezegd, die dynamische en ondernemende instelling zat er
bij Old Mac Donald destijds al in. Dus
bezon hij zich regelmatig op de gewenste
ontwikkeling en structuur van zijn bedrijf.
En op een dag besloot hij tot een zeer
rigoureuze hérordening.
Dus riep hij zijn hele veestapel bij elkaar op
het erf en zei: 'Wij gaan iets nieuws doen!'

'Of beter: Jullie gaan iets nieuws doen,
want ik leg de verantwoordelijkheid laag
in de organisatie, en bovendien voel ik mij
de laatste tijd wat strammer worden, en
daarom wil ik zo langzamerhand wel eens
flexibel uittreden. Dus ik sta open voor
goede ideeën van jullie kant voor nieuwe
wegen en markten, en wat mij betreft
kunnen jullie dan je gang gaan: de tent is
van jullie.'
De reacties waren verdeeld:

duurzame samenwerking zijn. Immers,
echte samenwerking tussen twee partijen
kan nooit gedijen als de één daarvoor in
eigen vlees moet snijden en de bijdrage
van de ander maar een eitje is!
En zo is het ook met blauw-groene of
groen-blauwe samenwerking. Die is ook
pas écht tot ontwikkeling gekomen toen
beide partijen de voor hen daaruit voortvloeiende pluspunten gingen herkennen en
de minpunten konden accepteren. En dat
is nog niet ééns zó lang geleden.

De varkens zagen het helemaal niet zitten
en morden luid. Eigen initiatief en het zelf
dragen van verantwoordelijkheid hadden
niet hun voorliefde. Ze modderden liever
maar wat aan! Kortom, ze hadden er duidelijk de pest in! Figuurlijk gesproken dan!
Voor dat destructieve gedrag kon Old Mac
absoluut geen waardering opbrengen.
Bitterballen, mompelde hij, en belde het
slachthuis!
Bij de koeien en de kippen werd enthousiaster gereageerd.
Het pluimvee werd aangevoerd door een
pientere kip die altijd haantje de voorste
wilde spelen - u kent ze wel, dat soort
vogels - en het melkvee had als leidster
een niet bijzonder dynamisch ogend rund
dat op het naburige hazenpad een keer
over een toevallig passerend konijn
gestruikeld was en, sindsdien bekend
stond als de koe die een haas kon vangen.
En de kip sprak tot de koe: 'Dit is echt iets
voor ons beiden. Wij gaan wérkelijk iets
nieuws doen. We gaan toegevoegde waarde
op onze producten bieden en daarom
samen een restaurant beginnen: een
uitsmijter-restaurant.Wij leveren de eieren
en jullie de vleeswaren.'
En hoewel de koe niet helemaal doorzag
waar de clou zat, vermoedde zij een cobra
onder het gras en dacht bij zichzelf:
Hier klopt iets niet. Ik laat me niet te
grazen nemen. Dit gooi ik in de kudde.
En zij besloot haar soortgenoten bijeen te
roepen voor werkoverleg.
Het voorstel werd daar met veel boegeroep
ontvangen! Wij zijn dan wel koeien, maar
daarom nog wel steeds bij de pinken.
Zo laten wij ons niet bestieren!
BSE staat bij ons voor: Bedrijfsontwikkeling door Samenwerking in Evenwicht, en
niets anders. Wij zijn tegen. En na het
nodige geloei en gemelk kwam er een
tegenvoorstel: Eenomclet-restaurant!
Dat biedt veel betere perspectieven voor
een wederzijds vruchtbare samenwerking!
Jullie de eieren, wij de zuivel! Dat zal vast
beter boteren. Misschien houden we er nog
wel eens een eigen zwembad aan over.
Hetgeen toch maar duidelijk aantoonde dat
hier beslist géén sprake was van gekke
koeien. Al te goed is buurmans gek,
immers! En dât kan zeker geen basis voor

Historie
In het verleden boterde het nog niet zo,
tussen blauw en groen.
Soms was de één wat sterker, bijv. blauw
in het midden van deze eeuw in de duinen,
waar men infiltratievoorzieningen realiseerde
die een behoorlijke inbreuk betekenden op
het karakter van het duingebied en de leefomstandigheden van de flora en fauna.
Daarom had de natuurbeweging indertijd
graag de waterleidingbedrijven het duin uit
gejaagd. Over wzremijters gesproken!
En soms had groen de overhand en kon de
waterwinning niet uitbreiden, zoals zij
graag wilde, of moest zij zelfs het veld
ruimen, bijvoorbeeld in Lichtenvoorde en
in het Gooi.
Een belangrijke reden voor de slechte
verstandhouding was ongetwijfeld de
wederzijdse onverzettelijkheid, het vechten
voor de eigen goede zaak, zonder bereidheid tot tegemoetkoming en compromissen,
tot samenwerking dus!
Want wat was er nou belangrijker dan
drinkwater, respectievelijk flora en fauna?
Niets toch!
Tot er een zonnestraal door de wolken
kwam, waarschijnlijk, zoals zo vaak, omdat
het verstand het begon te winnen van de
uitzichtloosheid van een loopgravenoorlog.
Voor zover mij bekend begon de victorie
ook nu niet zo ver van Alkmaar, namelijk
in de duinen.
Dit leidde er zelfs toe dat de duinwaterbedrijven natuurbeheer als integraal onderdeel van hun beleid en bedrijfsvoering zijn
gaan beschouwen en veel geld en aandacht
gingen besteden aan verantwoorde terreininrichting en beheer, en aan publieksvoorlichting. Uiteraard zonder daarbij het
belang van de drinkwatervoorziening uit
het oog te verliezen.
Elders in Nederland kwam de samenwerking tussen watervoorziening en
natuurbeheer pas later op gang.
Zo dreigde de Grondwater Midden Nederland-studie eind 1992 nog uit te monden
in een blauw-groene stammenstrijd, waarbij de gehanteerde mülticritena analysemethodiek zich verengde tot een twéé criteria
conflict, namelijk natuur (ofwel minder
grondwaterwinning) tegen volksgezond-
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heid (ofwel handhaving c.q. uitbreiding van
de winning van grondwater).
Huidige situatie
En waarschijnlijk is zo'n these-antithese
confrontatie nodig om tot een synthese te
geraken.
In het GMN-gebied heeft dat inmiddels
geleid tot het Goed Water Centraal credo,
waarbij oplossingen en niet langer tegenstellingen centraal staan, en door alle
partijen getracht wordt via integraal waterbeheer en gerichte corrigerende maatregelen
natuurherstel en -ontwikkeling te bevorderen.
Geen rigoureuze,hun doel voorbijschietende
paniekmaatregelen meer, maar een op
de lokale en regionale omstandigheden
getunede aanpak, die win-win situaties
mogelijk maakt. En ook elders in den
lande tekent eenzelfde ontwikkeling zich
op vele plaatsen af.
En het aardige is dat het een toenadering
van beide zijden is, waarbij zowel blauw als
groen ongeveer gelijktijdig het harmoniemodel boven het conflictmodel zijn gaan
stellen.
Hoe is deze bekering tot elkaar ontstaan?
Vanuit de blauwe gezichtshoek speelt hierbij het VEWIN-Milieuplan, in 1991 door
de bedrijfstak omarmd, ongetwijfeld een
belangrijke rol.
Voor de bestrijding van zowel verdroging,
als vervuiling van grond- en oppervlaktewater biedt integraal waterbeheer vaak
interessante perspectieven. En integraal
waterbeheer is meestal alleen maar mogelijk
als de bij het water betrokken belangen,
waaronder watervoorziening en natuurbeheer, bereid zijn tot samenwerking.
Over wat de toenadering vanuit de groene
gelederen heeft teweeg gebracht ben ik iets
minder zeker, maar het zal ongetwijfeld
behalve met integraal waterbeheer ook te
maken hebben met het zoeken naar
compagnons met ongeveer gelijkgerichte
belangen op het slagveld van maatschappelijke ontwikkelingen en tegenstellingen.
En daarnaast wellicht ook met de financiële
middelen, die vanuit de watervoorziening
kunnen worden vrijgemaakt als het om
schoon water en van daaruit om een goed
milieu- en natuurbeheer gaat.
Geldbronnen, afkomstig van de Nederlandse bevolking, onze klanten, onder het
motto dat voorkomen niet alleen beter,
maar ook goedkoper is dan genezen.
Meer in het algemeen gesproken zien we
in de waterleidingwereld, vanuit een sterk
op productkwaliteit en kosten gefocused
beleid, een ontwikkeling in de richting van
meer duurzaamheid en klantgerichtheid.
In de groene situatie zijn financiële zelfstandigheid en eveneens klantgerichtheid
de nieuwe elementen in een vanouds sterk

op, hetzij houtproductie, hetzij natuurwaarden en omgevingskwaliteit, gerichte
aanpak.
Als gevolg daarvan groeien we naar elkaar
toe,niet in het minst omdat we,als recentelijk klantgerichte organisaties, elkaar als
klant zijn gaan zien, en daarmee ook als
partner in probleemaanpak en -oplossing.
Daarbij blijkt steeds meer dat zowel natuuren milieubewustzijn met een streven naar
duurzaamheid, als functiebeloning voor
natuurprestaties en besparingsmogelijkheden door gecombineerde inzet van
financiële middelen samenbindende
factoren van belang kunnen zijn.
Sympathie of opportunisme?
Maar, zaleen kritische waarnemer opmerken:
Is die blauwe belangstelling voor groen
niet gewoon een kwestie van sympathie of
liefdadigheid, het afkopen van een schuldgevoel? Zoals we ook lid worden van
Foster Parents of Greenpeace?
Of is er wellicht sprake van opportunisme,
van korte termijn handelen?
Ik denk het, op grond van de hiervoor
geschetste ontwikkeling aan beide zijden,
niet!
Van alleen maar oppervlakkigheid kan in
dit geval al helemaal geen sprake zijn,
gezien de wederzijdse belangen die op het
spel staan.
En over sympathie gesproken:
Ik ken in de groene wereld inmiddels een
aantal mensen voor wie ik best sympathie
kan opbrengen.
En zeker ook de heer Van der Bilt, die
bereid is om overal waar blauw en groen
iets samendoen, op te draven en het woord
te voeren, lijkt mij, alleen daarom al, een
bijzonder aardig iemand.
Maar bent u wel eens met een aantal van
de groene jongens op excursie geweest
naar zo'n natuurontwikkelings- of herstelproject?
Dat is voor iemand zoals ik, die ternauwernood een narcis van een hyacint en een
konijn van een haas kan onderscheiden,
meestal een weinig vreugdevolle ervaring:
Nauwelijks ter plekke gearriveerd, storten
zij zich massaal op de biotoop, gelijk
hooligans op een voetbalstadion.
Ze hanteren daarbij een soort groepsgewijze camouflagetechniek, zodat je het
grootste deel van de tocht voornamelijk
kruinen en ruggen ziet.
Dat alles gaat gepaard met een stortvloed
aan, voor mij meestal compleet nieuwe,
kreten, de benamingen waaronder die
nauwelijks zichtbare flora en fauna bekend
blijkt te staan, bij hén althans.
Van die benamingen blijken ze een
onvoorstelbare voorraad in huis te hebben,
naar keuze in het Nederlands of Latijn, al
verdenk ik ze er sterk van dat ze, als je je

niet voldoende onder de indruk toont, er
ter plaatse nog een aantal bij verzinnen. Zo
gehoorzamen ze aan hun eigen natuurwet:
Een onverzadigbare drang om hun kennis
te ventileren aan weerloze slachtoffers.
Ik zelf had dat vroeger met automerken en
mijn broer met filmsterren. Maar bij ons is
het wél overgegaan.
En overal zien zij dingen diejij niet ziet,
ook als ze er niet vóór gaan staan.
Zelfs in wat ze een verschraald terrein
noemen, meestal een kaal maanlandschap,
waar door graafmachines alle tot voor kort
aanwezige begroeiing, de zogeheten voedselrijke bovenlaag, is afgekrabd, zien zij
allerlei hoopvolle ontwikkelingen, waar jij
alleen maar zand en rupsbandsporen
ontwaart. En als je er dan later nog een
keer terugkomt, blijken ze nog gelijk te
hebben gehad ook.
Kortom, je ziet te weinig en je hoort teveel
tijdens zo'n veldbezoek, en na afloop voel
je je een nog grotere analfabeet dan voordien.
En voor wie meent dat het voorgaande
overdreven is en geheel aan mijn persoonlijke frustraties moet worden toegeschreven,
citeer ik een volledig onverdachte en absoluut deskundige bron nl. Midas Dekkers,
zelf bioloog: (uit 'De Mandril en andere
beesten'):
Allereerst over vogelaars: 'Iets zien wat jij
niet ziet en dan nog weten hoe het heet
ook, is ronduit onuitstaanbaar. Waar jij
hooguit een flits waarneemt, zien zij een
roodkeelpieper of een kleine kortteenleeuwerik, waarjij van de stilte geniet,
horen die vogelfreaks het trillen van de
fluiter. 'De fluiter isvroeg dit jaar',zeggen ze
dan langs hun neus weg. Een iets golvende
vlucht, een veelbetekenend veertje, een
spikkeltje meer of minder op het goed
gecamoufleerde ei, het zijn evenzovele
aanleidingen om gewone mensen in te
peperen hoe nietswetend ze zijn.'
En over biologen in het algemeen schrijft
hij: 'Na eeuwen pootjes tellen en naampjes
geven, is hun bewondering voor de schepping omgeslagen in overmoed. Al hebben
ze er met al hun gefok nog nooit ook maar
één soortje bij weten te maken, toch
hebben ze de mond vol over 'de nieuwe
natuur'. Hoezo nieuwe natuur? Wat
mankeert er aan de oude? Gefokte paarden
en koeien moeten van de biologen net zo
lang oude natuur eten tot ze nieuw wordt,
en liefst snel een beetje, want haast hebben
ze altijd gehad.'
Tot zover een kenner!
Kortom, op sympathie alléén kan onze
groen-blauwe samenwerking niet echt
gefundeerd zijn, mijns inziens.En gezien de
inmiddels bereikte geografische spreiding,
het lange-termijn-karakter van de
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gemaakte afspraken, de veelzijdigheid
van de projecten en het wederzijds enthousiasme evenmin op opportunisme.
Voor echte, hechte, samenwerking is naar
mijn mening steeds mede een welbegrepen
eigenbelang, ook op langere termijn, van
de betrokken partijen nodig, waarbij elk
voor zich en voor het totaal voldoende
voordeel verwacht: de zgn. win-win (winwin-win) situatie.
Steeds duidelijker wordt dat er samen veel
te winnen is, dat we elkaar heel wat te
bieden hebben, dat ons samen sterker
maakt. Ik heb u zojuist al uiteengezet
welke factoren in algemene zin een rol
hebben gespeeld bij de toenadering tussen
blauw en groen van de afgelopen jaren, en
ik zou dat nu graag kort nog wat nader
willen concretiseren.
Wat hebben wij elkaar te bieden?
Bijvoorbeeld: Wat heeft blauw aan groen te
bieden?
Kort gezegd vier dingen namelijk water,
kennis van water, terreinen en financiële
middelen.
Omgekeerd heeft groen ook voor blauw
het één en ander in petto, zoals een goede
waterkwaliteit in hun ongerepte gebieden,
mogelijkheden tot infiltratie- en retentiebevordering, hout als grondstof voor de
productie van schone elektriciteit en, last
but not least, veel kennis van terreinbeheer
en met name van ecologisch beheer, dit in
aanvulling op de binnen onze bedrijfstak
inmiddels opgebouwde kennis daarvan.
En over en weer kunnen we elkaar bovendien versterken op het vlak van publiciteit,
van ruimtelijke weerstand tegen ongewenste
ontwikkelingen en van een stuk bestuurlijke warmte en politieke sympathie, die de
combinatie van onze activiteiten blijkt op
te wekken.
Zo pleit onze minister voor vergroening
van de waterleidingbedrijven o.a. door het
voeren van een terreinbeheer gericht op
natuurontwikkeling en -behoud, meer dan
nu al gebeurt.
Daarbij is enige verhoging van de waterprijs naar haar mening goed te verdedigen
op grond van duurzame veiligstelling van
de drinkwatervoorziening. Helaas beperkt
zij dat tot uitsluitend de wingebieden.
Voor natuurbeheer daarbuiten mag géén
financiering uit onze watertarieven plaatsvinden.
Conclusie: via de grondwaterbelasting
worden wél zaken die niets met watervoorziening te maken hebben via het drinkwater gefinancierd. Maar voor wél daarvoor
relevante doelen, zoals natuurbeheer in
intrekgebieden, moet elders geld gezocht
worden, en kennelijk niet bij de overheid.
Het lijkt mij daarom niet onlogisch om,
in het kader van de blauw-groene samen-

werking, alle daarvoor in aanmerking
komende bos- en natuurgebieden maar tot
waterwingebied te bestempelen, om een
betere financiering van het beheer ervan
mogelijk te maken
Ook provinciale en gemeentelijke politici
belijden regelmatig hun sympathie voor
natuurherstel en natuurontwikkeling, en
zijn onze bedrijven in het algemeen zeer
erkentelijk als wij daar een bijdrage, ook
in financiële zin, aan leveren.
Dus zal een blijvend goede blauw-groene
samenwerking ons beiden ook in bestuurlijk opzicht naar verwachting geen windeieren leggen.
Grote mogelijkheden
Mits we althans ook bereid en in staat zijn
om onze tegenstellingen te overbruggen
op een voor ieder acceptabele wijze, dus
zonder daarbij te diep in eigen vlees te
hoeven snijden.
Die tegenstellingen tussen blauw en groen
hebben vooral te maken met de effecten
van onze bedrijfsvoering op de omgeving.
Dit betreft met name: verdroging door
beïnvloeding van grondwaterstanden en
kwelstromen, het aanvoeren en infiltreren
van gebiedsvreemd water, en de aanleg en
aanwezigheid van de benodigde infrastructuur.
Als waterleidingbedrijven moeten we
bereid zijn, en zijn we gelukkig ook steeds
meer bereid om die effecten op creatieve
wijze zoveel mogelijk ongedaan te maken
of te beperken, onder meer door:
optimalisatie van waterwinningen,
compensatie van effecten, diepinfiltratie en
minimalisering van ruimtelijke verstoring.
Anderzijds groeit ook bij groen de bereidheid om geen overdreven stringente eisen
te stellen aan wat mag en wat kan, en op
basis van hydro-ecologische optimalisatie
een bepaalde wijziging in flora en fauna
van een gebied te accepteren.
Tenslotte mogen we de natuur wel gebruiken voor zoiets belangrijks als drinkwatervoorziening als we haar hulpbronnen maar
niet fóbruiken, laat staan misbruiken.
Met andere woorden: duurzaamheid dient
steeds centraal te staan. En de praktijk
bewijst dat dit vrijwel altijd kan zonder
onacceptabele concessies van één van beide
zijden.
Randvoorwaarde hierbij is overigens wél
dat de diverse overheden aan blauw én
groen dan ook de ruimte geven om tot
creatieve, duurzame maatwerkoplossingen
te komen.
En dat lukt zeker niet met streng, generiek
beleid in de vorm van het hanteren van
landelijke of provinciale normpercentages,
grondwaterquota etc. Daarmee kunnen wél
ontwikkelingen in gang gezet worden, maar
compromisloze toepassing ervan maakt

maatwerk veelal onmogelijk en doodt alle
creativiteit.
De Toekomst
Voor wat de toekomst betreft verwacht ik
dat de relaties tussen groen en blauw nog
inniger zullen worden.
Daarbij zullen de eerdergenoemde aspecten,
zoals de kwaliteit en kwantiteit van onze
watervoorziening en van onze natuur- en
bosgebieden, alsmede de beschikbare
geldelijke middelen en publicitaire aspecten zeker een belangrijke rol blijven spelen.
Maar de krachtigste motor voor de
toekomstige samenwerking zal naar mijn
mening ons nationale ruimtegebrek worden.
Immers niet 'water', 'natuur' of 'geld' zijn
echt schaars in Nederland, maar 'ruimte'.
De belangrijkste vraag wordt of, en zo ja
hoe, we met zijn allen nog in dit landje
blijven passen, al onze wensen in aanmerking nemend. De Rijksplanologische
Dienst is nu al druk doende hier oplossingen voor te zoeken.
Nu al, maar zeker in de toekomst, is een
zuinig ruimtegebruik nodig in Nederland.
Daarom dient, behalve naar benutting van
de derde dimensie, (omhoog, maar vooral
ook ondergronds), steeds meer gestreefd
te worden naar combineerbare functies,
dezelfderuimte benutten voormeerdere
bestemmingen.
En dan zal blijken dat zogenoemde laagdynamische functies als waterwinning en
natuurbeheer, eventueel tezamen met
schone landbouw en extensieve recreatie,
de activiteiten zijn die elkaar het best
verdragen, die het meest geschikt zijn voor
gezamenlijk ruimtegebruik, omdat ze
onderling geen onoverkomelijke tegenstellingen in zich hoeven te hebben.
Met andere woorden: de uit de schaarste
aan ruimte voortvloeiende druk van hoogdynamische functies als wonen, werken en
vervoer op de genoemde laagdynamische
gebruiksvormen zal de voornaamste drijfveer gaan vormen voor een nog intensievere samenwerking in de toekomst tussen
blauw en groen.
Daardoor kunnen deze, individueel zwakkere, actoren samen krachtiger en bestendiger weerstand bieden tegen aantasting en
bedreiging van hun belangen.
De overheden spelen in hun beleid inmiddels ook in op die ruimtenood, inclusief
scheiding van functies indien nodig, en
verweving indien mogelijk.
Immers, waar tot voor kort sprake was van
afzonderlijke beleidsplannen op het gebied
van water, natuur, milieu en ruimtelijke
ordening heeft thans hetgeïntegreerd
omgevingsbeleid''zijn intrede gedaan.
Een positieve ontwikkeling die zeker zal
• Vervolgoppagina 759.
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op lange termijn investeringen van grote
omvang doen. Tot nu toe worden er grote
bedragen voor technologische oplossingen
betaald. Investeren in het landschap is een
duurzaam alternatief.
7. Natuurbeschermingsorganisaties zouden
voor de waterwinbedrijven het beheer van
hun eigendommen gedelegeerd uit kunnen
voeren. Voor hen is dat een kernactiviteit;
zij zijn daarin gespecialiseerd.
8. Het is gewoon leuk om door samenwerking onze sterk verstedelijkende wereld
iets mooier te maken. Zeker als die samenwerking ook nog een culturele kruisbestuiving kan inhouden.
De risico's
- Er is een politiek risico omdat drinkwatermaatschappijen nogal onder invloed
van de overheid staan. Naar ik heb
begrepen wil het Rijk haar invloed zelfs
versterken omdat rijke nutsbedrijven
inmiddels al voetbalclubs sponsoren.
Traditionele belangen zoals die van de
landbouw zijn tevens van grote invloed
op het beleid.
- Er is een risico dat een van de belangen
te zeer gaat domineren. Wat stampen we
lekker zei de muis tegen de olifant terwijl
ze op de brug liepen; het was het laatste
wat de muis zei.
- De in te zetten waterwinningstechniek
levert een bepaald risico, zeker bij oppervlaktewatergebruik. Er moet ruimte zijn
voor het naast elkaar inzetten van de
verschillende technieken in verschillende
delen van het hydrologisch systeem. Het
ontbreken van creativiteit en de neiging
van de waterleidingbedrijven om aan hun
voorkeur vast te houden weerstaan vaak
een open denk- en planproces.
- Er is een financieel risico omdat de combinatie op korte termijn mogelijk niet goedkoper zal zijn. Gezien de ontwikkelingen
mag men evenwel verwachten dat drinkwater duurder zal worden. Wanneer men
20 jaar uittrekt om een nieuwe situatie te
bereiken hoeft financiering geen probleem
te zijn. Denk aan groenleningen zoals
dat ook bij het WMD-project Breevenen
in het Hunzedal als eerste in de sector
speelde, de heffingen op grondwater en het
introduceren van andere maatschappelijke
krachten en fondsen die geldstromen
kunnen inbrengen.
De strategische alliantie
In het voorgaande heb ik u mogelijk
duidelijk kunnen maken dat er tal van
motieven voor een strategische alliantie
zijn. De risico's zijn overzienbaar, de
uitdaging is groot.
Het werkgebied hoort het complete hydrologische systeem te zijn. Het streven moet
gericht zijn op het realiseren van een zo

min mogelijk gestoorde waterhuishouding
waarin de natuur een dominante rol speelt.
Voor elke plaats in het systeem is een
andere win-techniek mogelijk. Kleine
geschakelde grondwaterwinningen, oeverinfiltratie, infiltratie en winning van grondwatertypisch oppervlaktewater, oppervlaktewaterwinning, grondwaterwinning in
combinatie met verdrassing, dynamische
spaarbekkens in de benedenloop, enzovoorts.
Een open houding naar deze verschillende
winningtechnieken is een voorwaarde,
terwijl tevens de bereidheid moet bestaan
andere belangen te integreren.
Samenwerking leidt tot creativiteit, tot
nieuwe oplossingen, tot win-win situaties,
maatschappelijke meerwaarde, duurzaamheid en als we ons best doen mogelijk tot
kostenverhoging. Het samenbrengen van
geldstromen kan hier overigens een
belangrijke tegenkoppeling zijn.
Wat mij niet zou verbazen is dat de burger,
die ook groene stroom valt uit te leggen,
bereid zou zijn om aan blauw drinkwater
mee te betalen. Hetzij via een directe
investering vanuit de drinkwaterwinbedrijven, danwei door vrijwillig een beetje
per m 3 drinkwater bij te betalen voor het
realiseren van een prachtig natuurgebied.
Naast de deur en voor iedereen om van te
genieten. Een duidelijker relatie met nog
meer draagvlak is toch gewoon niet te
bedenken. Een sterreclame, maar dan voor
de verandering eens een keer echt groen.
Waterwinner durf te leven! Toon eens wat
meer lef, creativiteit. Neem de handschoen
op. Durf die centrale rol temidden van
die beweging maar aan. Misschien maakt u
dat veel minder afhankelijk van de waan
van de dag dan u nu kunt bevroeden.
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bijdragen aan een betere matching van
de diverse gebruiksvormen en aan een
efficiënte benutting van de beschikbare
oppervlakte.
Dus: met blauw-groene samenwerking valt
ook terreinwinst te boeken, naast natuur-,
milieu-, water- en financieel voordeel!
Dat passen en meten zal er naar mijn
verwachting ook toe gaan leiden dat er
minder nieuwe, grootschalige en ruimteverslindende projecten met jarenlange
procedure-trajecten zullen worden gepland,
en oplossingen weer meer kleinschalig en
lokaal zullen worden gezocht, met gebruikmaking van bestaande voorzieningen en
aandacht voor integratie met de omgeving.

En daar liggen de beste mogelijkheden
voor geïntegreerd water- en natuurbeheer,
gezien ook de eruit voortvloeiende milieuen financiële voordelen.
Van daaruit is het ook niet meer zo'n grote
stap naar een stuk organisatorische integratie
van blauw en groen, vooral op het gebied
van terreinbeheer.
In de duinen is dit nu al het geval: grote
delen van het duingebied zijn in beheer bij
de Noord- en Zuidhollandse waterleidingbedrijven. Dat is vooral ontstaan vanuit de
benutting van die duinen als kunstmatig
infiltratiegebied met alle technische voorzieningen daaromheen.
Maar omdat kunstmatige infiltratie ook
elders in Nederland steeds meer toepassing
vindt, denk aan PIM, OEDI etc, en bovendien nu, gezien ook de tendens naar diepinfiltratie, qua terreinbeheer nauwelijks nog
andere eisen stelt dan welke gelden in het
geval van natuurlijke infiltratie, is er eigenlijk geen echte reden meer om het terreinbeheer in de duingebieden en elders in
Nederland, op verschillende wijze te
organiseren.
Daarmee wil ik nietzeggen dat het dus
ook elders in Nederland door waterleidingbedrijven zou moeten gebeuren, maar wél
dat het ook daar steeds verder geïntegreerd
zou kunnen worden:
Vanuit de gedachte dat schoon water een
product van de natuur is dankzij de hydrologische kringloop, en vanuit het meer
opbrengstgerichte denken van de terreinbeherende organisaties, dat nu waarneembaar is, zal ook hén zo'n geïntegreerde
beheersvorm gericht op een duurzame
natuurontwikkeling én watervoorziening
aanspreken.
En waar straks sprake is van meer geïntegreerd beheer kan ook snel gezamenlijke
belangenbehartiging volgen, voor zover
dat nu ook al niet het geval is trouwens.
De vergroening van de VEWIN, als
belangenorganisatie, is immers al geruime
tijd gaande, zeker ook op het gebied van
publiciteit en voorlichting. En zowel
publiek als politiek reageren daar positief
op!
Ik denk dan ook dat een geleidelijke overgang van intensieve blauw-groene samenwerking naar een vorm van integratie op
het gebied van terreinbeheer en belangenbehartiging in de toekomst voor de hand
ligt en goed past in het huidige beeld van
vergroening van blauw, verduurzaming
dus, en van verzelfstandiging van groen,
met een toenemende drang naar functiebeloning en vermarkting van natuurwaarden.
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