(Verslag NVA/VWN-studiedag)

'Samen werken aan water'

Inleiding
Op 5 april 1995 werd in de Jaarbeurs te
Utrecht voor circa 125 belangstellenden
een studiedag over integraal beheer van
grond- en oppervlaktewater gehouden,
georganiseerd door de NVA en de VWN,
onder het thema 'Samen werken aan
water'.
Onder leiding van de dagvoorzitter, prof.
mr. J. Wessel, hoogleraar aan de TU in
Delft, werden visies vanuit de drinkwatersector, het oppervlaktewaterbeheer en de
provincie op dit onderwerp naar voren
gebracht. Ook vanuit het onderzoek
werden bijdragen geleverd en werden
enige case-studies behandeld, waarin het
samenwerken aan water reeds gestalte
heeft gekregen. Dat daarbij het grondwater het gemeenschappelijke belang is,
werd op die dag overduidelijk aangetoond.
Visie vanuit de drinkwatersector
Ir. M. J. Smit (Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen) gaf in een 'overzichtscollege',
aldus de dagvoorzitter, aan dat vanuit een
totaalvisie moet worden getracht het
beleid voor het waterbeheer en de uitvoering daarvan gestalte te geven. De
drinkwaterbedrijven, werkend aan en
binnen het watersysteem, moeten bij hun
activiteiten steeds meer rekening houden
met hun omgeving, of het nu de zorg om
de kwaliteit van hun grondstof betreft of
in geval van grondwaterwinning de
effecten op het milieu. In die omgeving
opereert nu nog een groot aantal actoren
veelal naast elkaar. Het rijk ontwikkelt
beleid om bestaande activiteiten beter op
elkaar af te stemmen. Ook is schaalvergroting van organisaties aan de orde,
met als keuze schaalvergroting per watertaak of integratie van watertaken in
geografische gebieden. Integraal waterbeheer kan dan leiden tot integraal omgevingsbeheer, waarin waterschappen
wellicht de metamorfose via milieuschap
naar omgevingsschap zullen ondergaan en
de drinkwaterbedrijven via waterbedrijf
naar milieubedrijf.
Waterschappen en drinkwaterbedrijven
hebben veel gemeenschappelijke aspecten
binnen hun organisatie en daardoor goede
mogelijkheden voor samenwerking. In de
praktijk zijn dergelijke voorbeelden al te
vinden; ook in de samenwerking met
gemeenten.
Samenwerking kan verder gestalte krijgen
door gemeenschappelijke projecten op
te zetten, door het sluiten van dienstverleningscontracten, door organisatorische integratie in waterkringloopbedrijven of door het vormen van een
facilitair waterbedrijf.
Het ontwikkelen van de waterkringloopgedachte leidt tot een optimalisatie van de

gehele keten in plaats van per onderdeel,
tot betere preventieve maatregelen, tot het
beter afstemmen van nieuwe mogelijkheden, tot besparingen op infrastructuur
en tot minder organisaties.
De huidige relaties zijn nog steeds
complex. De heer Smit pleit daarom voor
diversiteit, zoals die er niet alleen in de
natuur is, maar ook in de organisatie van
het waterbeheer moet zijn. Diversiteit
betekent ook een pleidooi voor gebiedsafhankelijke oplossingen. Eén voorgeschreven organisatiemodel wordt in dit
kader onwenselijk geacht.
Waterschap infiltreert in grondwater
Onder die intrigerende titel leverde
ir.J. S.J. Dragt (Waterschap De Aa) een
visie vanuit de waterschapssector, een met
name beleidsmatig verhaal, waarin het
stedelijk grondwaterbeheer en het grondwaterbeheer in natuurgebieden buiten
beschouwing werden gelaten. In de Wet
op de waterhuishouding wordt het begrip
integraal waterbeheer gedefinieerd als 'de
zorg van de overheid, die zich richt op het
op en in de bodem vrij aanwezige water
met het oog op de daarbij betrokken
belangen.'
Bij het grondwater moeten kwaliteit en
kwantiteit in samenhang worden bekeken.
De provincie is hier het bevoegde gezag,
deels ook met een beheerstaak.
Aangezien alle grondwater eens oppervlaktewater was, is het grondwaterbeheer
van belang voor het oppervlaktewaterbeheer. Het waterschap, vanouds de
beheerder van het oppervlaktewater, dient
derhalve een aanvullende rol in het
grondwater te vervullen. De vraag, wat de
optimale verantwoordelijkheidsverdeling
tussen waterschappen en provincies moet
zijn ten aanzien van het grondwater is
onderwerp van studie van een ambtelijke
werkgroep; naar verwachting zijn de
resultaten ervan binnenkort bekend.
Vanuit de samenhang tussen grond- en
oppervlaktewater pleit de heer Dragt voor
een door provincie en waterschappen
gezamenlijk te ontwikkelen strategisch
beleid inzake de meest gewenste grondwaterstanden.
Cruciaal is daarbij het afwegen van
belangen, waarbij de toegekende functies
aan bodem en oppervlaktewater een rol
spelen. Belangen kunnen waterschapsgrenzen overschrijden; derhalve dient de
provincie de coördinatie te verzorgen.
De conclusie wordt getrokken dat afstemming tussen de betrokken partijen
noodzaak is. Het gaat hierbij om het
erkennen van gezamenlijke verant-

woordelijkheden. Afstemmen is meer dan
het toezenden van een conceptvergunning
voor grondwaterwinning; het waterschap
en eventueel ook de gemeente dienen
hierin een belangrijke rol te vervullen.
Afstemmen vraagt ook om een projectmatige aanpak van zaken; hiertoe is een
wettelijke structuur nodig om dat tot stand
te brengen. De heer Dragt pleit voor het
sluiten van een waterakkoord voor grondwaterprojecten, zoals deze ook worden
gesloten tussen oppervlaktewaterbeheerders. De provinciale grondwaterheffing zou hierbij als smeergeld moeten
worden gebruikt, breder toepasbaar dan
alleen voor onderzoek.
Uit de aansluitende discussie bleek, dat
beide sprekers het erover eens zijn, dat
verandering van de benodigde maatschappelijke structuren lange termijnwerk
zal worden. De eerste 5 à 10 jaren zouden
echter kunnen worden gebruikt om door
samen te werken oplossingen vanuit
aangedragen beleidsplannen te creëren.
De heer Dragt licht nogmaals toe voorstander te zijn van het in ruimere mate
gebruik kunnen maken van de huidige
provinciale grondwaterheffing, bijvoorbeeld als bijdrage in herstelprojecten van
grondwaterstanden of als compensatie als
gevolg van het verlenen van grondwateronttrekkingsvergunningen. Voorts verwacht hij dat er vaart zal komen in de
verdrogingsprojecten zodra deze eenmaal
de aanloopfase zijn gepasseerd.
Integraal, is dat alles?
Ir.J. Kreling (Provincie Drenthe, afdeling
Water) sprak 'vanuit het hoogste niveau
van vandaag', aldus de dagvoorzitter, over
de noodzaak om 'alle druppels te integreren'. Bij integraal waterbeheer hoort
'luisteren naar water', proberen creatief
met water om te gaan. En ook om te
kiezen voor 'watersysteembenadering' en
wel het relevante systeem, niet al te gedetailleerd. Integraal waterbeheer moet
niet blijven steken in planontwikkeling,
omdat nog niet alles bekend is. Het is ook
niet: alle beheer in één hand.
Binnen de provincies wordt nagedacht
over integrale planvorming. Waarom niet
één omgevingsplan in plaats van de
huidige deelplannen? Intussen blijkt het
gebiedsgerichte beleid te werken. Er
worden convenanten tussen actoren
gesloten. Regiwa- en Gevebe-subsidies
helpen daarbij.
De wijziging van de Waterschapswet
brengt grote veranderingen op gang.
Daarnaast ontwikkelen zich fusies en
integraties van bedrijven. De waterschappen dienen de totale zorg voor
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oppervlaktewatersystemen te krijgen;
daarbij hoort integratie van kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer. Afvalwaterzuivering is
geen waterbeheerstaak en kan effectiever
door anderen, waaronder nutsbedrijven,
worden gedaan.
De heer Kreling pleit voor een grotere rol
voor het waterschap in de zorg van het
ondiepe grondwater. Het waterschap moet
over een eigen meetnet kunnen
beschikken en een actieve rol in de
verdrogingsproblematiek spelen. De rol
van de provincie dient beperkt te blijven
tot aspecten over het gebruik van grondwater, niet de grondwaterpeilen.
Voor het integrale waterbeheer staat de
samenwerking tussen provincie en waterschappen voorop; niet de toezichtsrelatie.
De drinkwaterbedrijven hebben geen
formele taak in het waterbeheer, doch
kunnen een beperkte rol vervullen bij het
vorm geven hieraan (lokatie-onderzoek
bronnen, grondwaterbescherming).
Er is geen behoefte aan een sturende rol
van de Rijksoverheid als het gaat om het
plannen en inzetten van bronnen; dit
geschiedt op provinciaal niveau. Er is
derhalve ook geen behoefte aan een
tweede BDIV. Integraal waterbeheer is
volgens de heer Kreling 'een praktische
manier van samen doen'.
In de discussie werd nader ingegaan op
het realiseren van de provinciale functiekaart, in verband met benodigde grondverwervingen en compensatieregelingen
een stapsgewijze ontwikkeling. Ook werd
nogmaals ingegaan op de financiële
aspecten van de verdrogingsbestrijding en
de te verwachten problemen met belanghebbenden, als grondwaterstanden
omhoog moeten.
Preventief en doelgericht samenwerken
bij waterwinning
In een met Franse citaten doorspekt
betoog leverde ir. H. J. Vinkers (Kiwa NV)
een bijdrage aan de studiedag vanuit de
onderzoekwereld. Het winnen van gronden oppervlaktewater voor de bereiding
van drinkwater geschiedt in een innige
relatie met natuur en milieu.
Om dit op een duurzame wijze te laten
geschieden is een integrale beschouwing
nodig van alle aspecten, die daarbij van
belang zijn. Vanwege de matige kwaliteit
van de grondstoffen voor drinkwaterbereiding wordt er momenteel veel
aandacht gegeven aan curatieve
maatregelen. Een groot aantal nieuwe
mogelijkheden wordt ontwikkeld;
realisatie ervan zal slechts kunnen geschieden tegen zeer hoge kosten. Door te
kiezen voor preventieve maatregelen om
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effecten van winning op de omgeving
tegen te gaan wordt tevens een betere
grondstofkwaliteit verkregen, waardoor
deze een alternatief vormen voor het
alsmaar inzetten van nieuwe zuiveringstechnieken. Over een langere termijn
hoeven de kosten van preventieve maatregelen niet hoger te zijn dan die van
curatieve, ook al zijn die laatste soms voor
een korte termijn onontbeerlijk. Preventieve maatregelen zullen het meeste effect
sorteren als ze gebiedsgericht worden
genomen in goede samenwerking tussen
belanghebbenden.
In de aansluitende discussie werd nog
nader ingegaan op de voorgeschotelde
kosten van diverse preventieve maatregelen. Ook werd geopperd om uitgaande van het leggen van accenten op
preventieve maatregelen op termijn te
overwegen drinkwater- en afvalwaterzuivering te combineren. De heer Pellenbarg (RIZA) nam tenslotte de gelegenheid
waar om naar voren te brengen, dat ook
de Rijksoverheid zich inzake integraal
waterbeheer actief zal blijven inzetten
onder meer bij beleidsvoorbereiding en
facilitair bij het ontwikkelen en afstemmen
van rekenmodellen voor water. Uit de
repliek hierop bleek, dat de behoefte
hieraan niet door iedereen wordt gedeeld.
Integraal waterbeheer Schiemonnikoog
Na de middag lag het accent meer op het
in de praktijk brengen van het samen
werken aan water. Ir. L.J. Zwierstra
(Waterleiding Friesland) gaf in een voordracht aan op welke wijze de verdroging
op het eiland Schiermonnikoog ter hand
wordt genomen. Naast geconstateerde
verdroging in het duingebied en de
verdrogingsschade in het poldergebied
speelt de toenemende vraag naar drinkwater een belangrijke rol.
De complexe materie is aangepakt door
een project, waarbij zoveel mogelijk
belangen zijn vertegenwoordigd. De doelstelling is om de verdroging terug te
dringen door een zodanig beheer van het
hydrologisch systeem, dat alle van dit
systeem afhankelijke belangen hiermede
blijvend optimaal worden gediend.
De oplossing is gevonden in een samenhangend pakket van uit te voeren maatregelen, bestaande uit de verplaatsing van
de grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening uit de duinen naar de
rand van het gebied, de regeneratie van
natte duinvalleien, beheersmaatregelen in
duingebieden, verbetering van de waterhuishouding in het poldergebied en
geleidelijke omvorming van het naaldbos
naar loofbos.

De voorbereiding van het project heeft
veel tijd gevergd. In de uitvoeringsfase
functioneerde zowel een projectteam,
bestaande uit een breed samengestelde
stuurgroep, verantwoordelijk voor de
bestuurlijke en financiële aspecten, als een
eveneens breed samengestelde werkgroep
om vorm aan het project te geven. Dat het
plan een breed draagvlak heeft verkregen,
bleek uit het gegeven, dat de MERprocedure over de beoogde grondwateronttrekking zonder bezwaren is verlopen.
De conclusie is, dat door samen te doen
een 'win-win situatie' is bereikt. De kosten
van het project bedragen 4 miljoen
gulden, terwijl het alternatief, de drinkwatervoorziening vanaf het vaste land
door een wadleiding, 15 miljoen gulden
zou vergen.
Het project krijgt navolging op Vlieland en
een tweetal projecten op het vaste land.
Grond- en oppervlaktewater voor
landbouw, drinkwater en natuur
Onder deze titel gaf ir. G.J. II. Griffioen
(Waterschap Salland) inzicht in de resultaten van een studie naar de verdroging in
het gebied van het Waterschap Salland.
De uitgangssituatie vanuit het verleden
wordt gevormd door de op hogere
gronden (Holterberg) of in diepe watervoerende pakketten gesitueerde grondwaterwinningen voor drinkwater en
industrie en de vanwege wateroverlast met
Rijkssubsidie uitgevoerde verbeteringen
van het waterafvoerstelsel. In combinatie
met een toename van de gewonnen
hoeveelheden grondwater is hierdoor
extra droogteschade ontstaan.
Het waterschap heeft om de droogteschade weg te nemen wateraanvoerplannen gerealiseerd, waarbij het mogelijk
is gebleken de negatieve invloed van de
grondwaterwinningen te compenseren.
Het belang van de landbouw is zodoende
gecombineerd met dat van goed drinkwater. Als voorbeeld geldt de drinkwaterwinning Espelose Broek nabij de Holterberg. In de natte periode zorgt deze
winning voor een betere ontwatering.
In droge perioden zorgt wateraanvoer
voor de benodigde compensatie.
Het waterschap bepaalt plaats en afmetingen van de compenserende werken
en beheert en onderhoudt deze. Het
drinkwaterbedrijf betaalt de investeringen
en exploitatiekosten van genoemde
werken.
Aansluitend stelt de dagvoorzitter, prof.
Wessel, vast dat het belang van de landbouw en de kwaliteitseisen nieuwe
aspecten zijn in dergelijke projecten.
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De mogelijkheden van gronden oppervlaktewaterbeheer bij
de verdrogingsbestrijding van
Midden-Nederland
In de trits 'klein, groter, groot' gaf
drs. F. G. Haarman (IWACO) over het
laatstgenoemde onderdeel een overzicht
van de diverse studies, die in de afgelopen
jaren in Midden-Nederland zijn uitgevoerd en die voor een groot deel gericht
zijn geweest op het terugdringen van de
verdroging van de natuurwaarden in dit
gebied. Allereerst is er de studie Grondwaterbeheer Midden-Nederland (GMN),
waarin de grondwaterwinning voor de
drinkwatervoorziening en de effecten
daarvan op de natuur centraal hebben
gestaan.
Een omvangrijke projectorganisatie,
bestaande uit stuurgroep, projectgroep,
werkgroepen en begeleidingscommissie,
is voor deze studie ingesteld. Voor het
5000 km 2 grote regionale grondwatersysteem is een grondwaterstromingsmodel
opgezet, waarmede talloze varianten in
bodemgebruik zijn doorgerekend en
vergeleken met streefwaarden, die voor
de gewenste situatie zijn geformuleerd.
Met een groeiend besef van de invloed
van oppervlaktewater op de verdroging is
in 1993 door de waterleidingbedrijven de
studie Drinkwatervoorziening MiddenNederland (DMN) opgezet. Deze studie
heeft duidelijk gemaakt, dat een integrale
benadering zowel vanuit het grond- als
het oppervlaktewater vereist is om verdroging effectief tegen te gaan. De DMNstudie heeft maar een beperkt draagvlak.
Vervolgprojecten, lokaal uitgewerkt
binnen onderscheiden clusters, hebben tot
een beter inzicht geleid in de gewenste
schaal en organisatie, waarbinnen ze
moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is
het nodig om over betrouwbare voorspellings- en beslisinstrumenten te beschikken
om verschillende inrichtingsscenario's
onderling te kunnen wegen en beoordelen
op het milieurendement.
Samenhang en samenspel in een
dynamisch waterbeheer
Aan het einde van de middag stelt de
dagvoorzitter, prof. mr. J. Wessel
(TU Delft) vast, dat de werkgebieden van
drinkwaterbedrijven en waterschappen
steeds meer met elkaar verweven raken,
waarbij een sleutelrol voor de provincies
is weggelegd. In de voordrachten is die
samenhang duidelijk gebleven; in de casestudies is op verschillend schaalniveau
gebleken, dat dit tot belangwekkende
oplossingen kan leiden.

Waterschappen zijn nu nog voornamelijk
landelijk georiënteerd, met een sterk
agrarische invloed en een optiek, waarbij
oppervlaktewater ter plekke een functie
vervult; de organisatie is ingesteld op aanen afvoer van oppervlaktewater en op het
beheer ervan. Drinkwaterbedrijven zijn
vooral stedelijk georiënteerd, vooral
gericht op het grondwater, dat na
zuivering elders wordt benut; de organisatie heeft geen beheerstaak. In de ontwikkeling van curatieve naar preventieve
maatregelen liggen de raakvlakken van
beide bedrijfstakken.
Binnen de provincie moet er worden
gezorgd voor een goede afstemming van
het eigen beleid op dat van de waterschapsorganisaties. Voor de PCMW's is in
de toekomst een veel belangrijkere rol
mogelijk. Voorts brengt de spreker de
door IPC) en Unie van Waterschappen
ondernomen studie over het grondwaterbeheer in herinnering.
De samenhang op projectenniveau kan
nog veel meer tot ontwikkeling worden
gebracht door kleinschalige gebiedsgerichte aanpak.
Voorts zijn de ontwikkelingen op internationaal niveau van belang. Daarbij
spelen beginselen van waterbeheer zoals
het voorzorgsbeginsel en het compensatiebeginsel. Ook aspecten als de
vervuiler betaalt en, hoe langer hoe
meer, de gebruiker betaalt. Kr zijn ontwikkelingen 'op papier', zoals richtlijnen
inzake ecologisch en stedelijk waterbeheer
en een geïntegreerde 'pollution control' en
plannen met rivieren door de Internationale Rijncommissie, het Rijnactieplan en het Schelde en Maasverdrag; niet
alleen kwalitatief doch ook kwantitatief
van aard. In het buitenland ontwikkelen
zich verschillende soorten waterbedrijven,
zowel grootschalig van aard (Frankrijk,
Engeland) als kleinschalig (Duitsland,
Denemarken). In de eerstgenoemde
landen ziet men geïntegreerde bedrijven
ontstaan, waarin de afvalwaterzuivering is
opgenomen.
Op strategisch niveau bestaat behoefte aan
een omgevingsplan, te regelen in een Omgevingswet; organisatorisch aan stroomgebiedsgewijze georganiseerde en zonodig
interprovinciale waterschappen.
Geleidelijk aan moeten de waterschappen
ook de verzorging van het bodembeheer
tot hun taak gaan rekenen.
Perspectieven zijn er voor een toekomstige vormgeving van organisaties
(schaalvergroting, integraties). Ook zijn er

ontwikkelingen, die gericht zijn op meer
afstemming en op meer onderzoek, ook
aan de TU Delft (de werkgemeenschap
integraal waterbeheer). Eveneens met
betrekking tot de wetgeving, zoals omgevingswet en waterbeheerswet, waarbij
evenwel ruimte voor regionale variaties
dient te worden gehouden. Instrumenten
daarbij zijn grondwaterakkoorden en
verruimde heffingen.
Last but not least geldt evenwel de noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven.
Na afloop van de reeks voordrachten
concludeerde ir. B. R. Munneke, sprekend
namens de organiserende NVA en VWN,
dat de kringloop van water een zaak voor
ons allen is en dat het voeren van een
goed waterbeheer voor alle partijen een
gezamenlijke 'must' dient te zijn.
Belangen van derden kunnen dit streven
ongunstig beïnvloeden, derhalve is het
van belang om win-win situaties te
vinden. Vandaag is dat gelukt tussen NVA
en VWN; waarom in de toekomst niet
opnieuw? De heer Munneke bracht
namens het auditorium de dank over aan
de sprekers, die ondanks de geïntegreerde
aanpak verrast werden met geschenken
vanuit elke sector.
ir. P. A. N. M. Nuhn
NV Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabant'

