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IndeHaagseregiospeeltalenigetijdeenernstig
conflict.Deresidentieistotaandegemeentegrensinmiddelsvolgebouwd,enwileenaantal
uitbreiding5l0cari.esinderegioaanzichtrekken.
Datstuitnatuurlijk opverzetvande buurgemeentenwaardielocatieszichontwikkelen.
Maardatisnogmetgenoeg.DenHaagzietliet
liefst,datdienieuwe'Haagselocaties'nietals
enclavesindebuurgemeentenzijn ingebed,maar
nogeenechteverbindinghebbenmethetHaagse.EndaaromwilDenHaagookdeverbindingsstroken,de'corridors'overnemen.De bevolkingvandebuurgemeentenisziedend!Alomin
dewijdeomgevingvanDenHaag treffenwe
affiches enraambiljetten metdepakkendetekst
'Samenwerkmgja,AnnexatieNee!'Indewaterwereldzienweeenparallelleontwikkeling.
Dewaterwereld isvanouds verdeeld in
eenaantalverschillendesectoren:drinkwater,afvalwater, riolering,kwantiteit en
oppervlaktewaterkwaliteit.AlvanafdeMiddeleeuwenbemoeiendeschappenzichmet
hetkwantiteitsbeheer, dedrogevoeten.
Vanafdejaren vijftig vandevorigeeeuw
houden dedrinkwaterbedrijven zichbezig
metdeleveringvandrinkwater aanhuishoudens.Degemeenten hebben dezorgvoor
deriolering op zichgenomen.
Dekwaliteitvanhet oppervlaktewater
wasaanvankelijk eenzorgvanenkelebiologenenhobbyisten, maar issinds 1970,met
het vankracht worden vandeWetverontreiniging oppervlaktewater (Wvo),ookeen
zorgvanderijksoverheid. Steedsvakeris
dezezorgonderdeelgewordenvandeactiviteitenvandeschappen,veelalsamen met
het kwantiteitsbeheer, maarookvaakin
afzonderlijkezuiveringsschappen.

Helderheid
Eenduidelijke afbakening vande taken
indewaterwereld geeft aanallebetrokkenennatuurlijk veelhelderheid. Erisgeen
discussie nodigoverwiewat doet:drinkwaterwordtgeleverd doorhet waterleidingbedrijf het transport van regenwater en afvalwater iseenverantwoordelijkheid vande
gemeente, terwijl het waterschap ervoor
zorgt dat het afvalwater gereinigd wordt
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alvorenshet wordtgeloosd ophet oppervlaktewater. Om tevoorkomen dat het land
onder water komt testaan,zorgendeschappenervoor,datoveraldoorGSvastgestelde
waterpeilen worden gehandhaafd, peilendie
zijn afgestemd opdebelangrijksre functies
vanhetgebied.Opzichzelfisdateenprettigesituatie,dievoortgeduurd heeft tothalverwegedejaren tachtig.

Begripvoorde milieubeweging
Indiejaren ontstond binnen dewaterwereldwatmeerbegripvoordemilieubeweging.Totdat moment werddiebeweging
doormenigeen gezien alseen buitengewoon
lastigfenomeen, gevormddoor linkseactivistendiedebelangen vandedwarsgestreeptesnavelbies,demarathonkrekel en
herblauwgemarmerd koolwitje hoger achttendandeverworvenheden van drinkwater,
afvalwaterzuivering endrogevoetenvoorde
samenleving.Ookdesamenlevingzelfende
algemenepersbeschouwden demilieubewegingalseenuitdehandgelopen activiteit
vanenkelen dienietsbetershadden tedoen.
Logischook.Allebeleidsmakers enbeslissers
uitdietijd warennogopgegroeid metde
gedachtedat dewederopbouwvanonsland
uitsluitend zouworden bereikt door met
zijn allen dehanden uit demouwen testekenentezorgen vooreengezondeeconomie,
metdelandbouwals kurk.
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(NW3)heeft veelbeweginggebrachtinde
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D RI N K W A T ER
PROCESWATER
AFVALWATER
geventileerdengekopTECHNOLOGIE
peldaan srreefbeelden
voorspecifiekegebieden.Allebetrokkenen
haasttenzichhetideevanintegraalwaterbeheerpubliekelijk teomarmenengingenvervolgensnadenkenoverdeconsequenties
daarvan.
Diversewaterschappen dachtensnelklaar
tezijn doorzichterichten opdeintegratie
vankwaliteits-enkwantiteitsbeheer inéén
schap,hetzogenaamde'all-in-schap'.De
waterleidingbedrijven zagenopgrondvan
dezegedachcennieuwekansenvoorher
'waterspoor', terwijldegemeentenblevenzittenmeteenachterstalligonderhoud van hun
rioleringen.
Ineersteinstantiewarendereactiesop
het'integraalwaterbeheer' nogbuitengewoonsectoraalvaninsteek.
^Ve zijn allang klaar*
Beginjaren negentigopperdeikeensom
eenspecialvanH,0 tewijden aanintegraal
waterbeheer.Datleekde drinkwaterjongens
eengoedidee.Maardeafvalwarersector toondeminderbelangstelling:'Daarzijn wij
allangmeeklaar,'zomelddemen.Hetging
dan ooknietdoor.
Maardegedachtevorminggingsteeds
verder,geholpendoorartikelenseriesin
'Waterschapsbelangen'vanGovertGeldof
over'Adaptiefwaterbeheer'eninditbladvan
PetervanRooijover'Totaalwaterbeheer'.Het
werdsteedsmeerduidelijk, dathetgeenzaak
isvanhetsimpelaanelkaarkoppelenvan
enkeletraditioneletaken.Detakenzelf,in
relatietotdefuncties, kwamenterdiscussiete

Milieuen natuur
Rake d i n g e n
Maarhetrapporr vandeClubvanRome
(hoeongenuanceerd ook)enpublicatiesals
SilentSpringvanRachelCarsonzetten
menigeenaanhetdenken.Langzamerhand
verschoofdepubliekeopinieendealgemene
opvattingvandepers.Hetbleven natuurlijk
oproerkraaiers,diemilieujongens, maarzoaf
entoezeidenzewelrakedingen.
Intussen ismethetNationaalMilieubeleidsplan(NMP)enmetdeDerdeNota
Waterhuishoudingdemilieucomponent een
volwaardigelementgewordeninhetwaterbeleid.

Integraal waterbeheer
VooraldieDerdeNota Waterhuishouding

Detraditionelemilieubewegingkreeg
ookeenwezenlijk andererol.Erontstondeen
onderscheid tussendemilieuorganisaties die
meedachten overhetbeleid,zoalsdeStichting
Natuur &Milieu,deStichtingDuinbehoud
endeMilieufederaties,endeorganisatiesdie
daadwerkelijk natuurgebieden beheerden:de
landschappen,StaatsbosbeheerenNatuurmonumenten.

Economischemacht
Ookderolvandelandbouw inhetwaterbeheerisdelaatstejarensterkveranderd.
Vanoudswasbijvoorbeeld hetpeilbeheerin
Nederlandvooralgerichtophet mogelijk
makenvaneenrenderendelandbouw.Hoe
eerder het'swintersgevallenregenwater

weggepompt werd,desteeerderkondende
boerenmethun tractorshet landop.Delandbouwwasimmerseeneconomische macht
vanimposanteproporties.Intussenisersprakevanafbouw vandeEuropesesubsidiesvoor
delandbouw,enheeft zicheenaantalernstigeincidentenvoorgedaandiedevanzelfsprekendheid vandetraditionelelandbouwgeen
goedhebbengedaanendediversevormen
vanalternatievelandbouweenwateerlijker
kanshebbengegeven.

Boter,kaasen eieren
Bovendien:eenboeriseen ondernemer.
Wanneerdekansenopdemarktvoorboter,
kaaseneierenietsminderworden,watiser
dantegenomtezoekennaarandereinkomsten?Afgezien vandebiologischeengeïntegreerdelandbouwkanookgekeken worden
naar landbouwgerelateerdevormenvan
natuurbeheer.Herisnatuurlijk veelbeterom
boerentebetalen voorhetgoedbeheervan
eennatuurgebied, inclusiefher noodzakelijk
onderhoud alsmaaienenafvoeren vanhet
maaisel,eventueel begrazingdoorgrotegrazers,danhetmetEG-subsidiebraakleggenen
-houden vanland,zoalsinhetverledenwel
gebeurde.Binnendeagrarischewereld werd
aanvankelijk meteengroteargwaangekeken
naardezeontwikkelingen,endeenkele
nieuwlichterdieerzichaanwaagde,hadaan
zijn omgevingveeluit teleggen.Maarintussenishet-mededankzijdepers,diedeze
zakenmetveelbelangstellingvolgt-geen
nieuwlichterij meermaareendoordeomgevinggeaccepteerdekeuze.

Nieuwe lijn
Waarbrengtonsdat?Degedachtevan
het integraalwaterbeheer,zoalsgepropageerd
indeDerdeNotaWaterhuishouding(ennog
steviger aangezet indeVierde)heeft dewaterwereldopzijngrondvesten doen schudden.
Dezekerheden vanhetverleden,meteenhelderetaakverdelingenduidelijke verantwoordelijkheden, hebben plaatsgemaakt vooreen
nieuwelijn.Detrendszijn vooriedereenduidelijk,enontmoeten veelalwarmeinstemming.Nognietduidelijk is,wieinde nabije
toekomstwaarvoor verantwoordelijk is.De
klassiekeverdelingvoldoetnietmeer.

vanderioolwaterzuiveringsinstallatie minderbelast metpiekendoorzwareregenval;
aandeandere kant blijft het relatiefschone
regenwater behouden voorhet systeem.
Maar watmoetje vervolgens metdat regenwater?Jelaathet infiltreren, endat leidt tot
hogeregrondwaterstanden indewijk. Door
ophet laagstepunt indewijk eenopvangbekkenofvijver temaken,waarvan het
water ingevalvanoverlast geforceerd
geloosdkanwordenopeenringvaart ofboezem,losjeveelproblemen op.Maarmisschien kandat watereerstnognuttig wordengebruikt.Vanuitdiegedachtezijn er tal
vaninitiatieven voor hetgebruik vandat
water voorlaagwaardige toepassingen in
huishoudens:tuinsprocien,autowassen,wc
doorspoelen. Kortom:eentweedewaterleidingnet.
Exclusief recht
Wieisveranrwoordelijk voordat tweede
net?IndeHoofdlijnennotitie Herziening
Waterleidingwet wordtaangegeven,datde
leveringvanhuishoudwatcreenexclusief
rechtwordtvande waterleidingbedrijven.
Datismooi,wantdatschept duidelijkheid.
Maarwieisdanverantwoordelijk voorhet
beheervanhetgrondwaterpeil inhet(stedelijk)gebied?Hetwaterschap?Degemeente?
Deprovincie?

Taken onder druk
Deontwikkelingen vandelaatste tijd
hebbendetraditionele taakverdelingbehoorlijkonderdrukgezet.Datuitzichoverigens
nietalleenindeVINEX-locaties,maarook
elders.WaterleidingFriesland heeft derioleringovergenomenvandegemeenteGaasterlân-Sleat;DuinwaterbedrijfZuid-Holland
beheertderioleringvanZoetermeerenDelta
Nutsbedrijven richtenzichmedeophetzuiverenvanafvalwater vanindustrieën.Deze
zakenzettenbinnendebetrokken sectoren
veelkwaadbloed:'Laatzemethun vingers
vanonswerkterrein afblijven.' Samenwerking
oké,maarannexatienee!

Landjepik
DeparallelmetdegemeenteDenHaagen
haarrandgemeentendringtzichop.
Waterbedrijven zienzichdoordediscussie
overmarktwerkingenhetvrijeEuropa
gedwongen tezoekennaarexpansie,maar
datwordthenin dehuidige omstandigheden
doorhunburennietvanhartegegund.
Voorlopignemenzedusgenoegenmeteen
stukje hiereneenbeetjedaar.Maaroptermijnisdatnatuurlijk nietbevredigend.Het
wordtdoordeomgevingbeschouwdalseen
vormvan'landjepik', endaarbij zijner
alleenwinnaarsenverliezers.

Waterkringveelbelovend
Eennieuwebeweging,ingezetdoorde
Waterkring,biedt veelmeerkansen opeen
ordentelijke toekomst voordewaterwereld.
DeWaterkring iseenbetrekkelijk informeel
gezelschapvanenkeledijkgraven, eenpaar
waterleidingdirecteuren eneen topambtenaar vanhet ministerie vanVerkeeren
Waterstaat.Ditgezelschap heeft in maart
vanditjaar eenmanifest gepubliceerd over
de'waardenvanwater',waarin demerites
vansamenwerking, inclusiefde financiële
voordelen,breed worden uitgesponnen,en
waarin bovendien afstand wordt genomen
vandegedachtedat demarkt voordewatersectorbepalendzoumoetenzijn. EenuitwerkingdoorKiwavandezebenadering laat
zien,daterdooreenmeerintensieve samenwerkingbinnen de waterwereld veeltewinnen valt.
Zo'nsamenwerking iserbijgebaar,dat
geenvandepartijen eentomelozeexpansiedrangtentoonspreidt.Samenwerkinggebeurt
immersopbasisvangelijkwaardigheid van
de partijen.
DekomendeAquatech vakbeursbiedt
allepartijen voldoendemogelijkheden om
metelkaaringesprektegaan.Nietdeverschillen tussendesectoren,maardeovereenkomsten endegemeenschappelijke
belangen moeten bepalendzijn voorhet
karakter vandedialoog, f

Stedelijk gebied
Hethelderstekomtdattot uitdrukking
indeontwikkelingen rond hetwaterinhet
stedelijk gebied,endanmet nameindegrote
nieuwbouwlocaties,zoalsdierondDenHaag,
Amsterdam,Utrecht,EindhovenenZwolle.
Detraditionele riolering(gemengd stelselmetregenwater èn afvalwater) staat ter
discussie.Afkoppelen vanhet regenwateris
detrend.Daarmeeworden tweedingen
bereikt.Aandeenekant wordt het influent
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