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'DORST ACHTER DE DIJKEN'

Verdroging en waterkwaliteit grootste
problemen

duurzaam bouwen en het afkoppelen van
verhard oppervlak.
Hetomschakelen vangrond- naar
oppervlaktewater voordebereidingvan
drinkwater leverdenogal watdiscussieop.
Sommige waterleidingbedrijven verzetten
zichhiet fel tegen,onder meer vanwegede
extra kosten vanzuivering van het vervuilde
oppervlaktewater. Insommige gebieden
lijkt deomschakeling vanuit het oogpunt
vanvetdrogingsteeds noodzakelijker.

Voordecirca750deskundigen,politicienburgersdieditvoorjaar tienregionaleduurzaamheidsdcbattenenvierworkshopsover
(driuk)waterbijwoonden, zijn verdroging ende
slechtewaterkwaliteitdegrootsteproblemen.
Dit blijkt nuhetverslag verschenen is. De
50pagina's tellendeglobaleweergavevande
discussieswordennadezomeraangebodenaan
deledenvandevasteKamercommissieWaterstaattervoorbereiding vandebehandelingvan
deVierdeNota Waterhuishouding.
De'waterdebatten' zijnopgezet met
financiële steun vandeNationale Commissievoorinternationale samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling (NCDO).Deuitvoeringlagin handen vandecentra voor
internationale samenwerking (COS),milieufederaties endeProvinciale ConsulentschappenNatuur- enMilieu-educatie. Het Waterpaktcoördineerde het project.
VolgensJandeWitvan het Waterpakt
kwamen eenachttal thema's regelmatig
terug tijdens dedebatten.Veelgepraat iser
bijvoorbeeld overwaterbesparing. Omdie
besparing terealiseren,zijn financiële prikkelsindevorm vaneenprogressiefwatertariefen het invoeten vaneen liefst zobteed
mogelijk waterspoor nodig,vondenveel
aanwezigen.Slechtseenenkeling ttokde
effectiviteit vandezeinstrumenten in
twijfel.
Overhet invoerenvaneen tweede
waterleidingnet, zuiver voor huishoudwater,waren demeningen verdeelder.Als
kritische kanttekeningen werden genoemd:
dehogekosten entwijfels over het uiteindelijke positieveeffect ophet milieu.Devoorstanders komen uit met namediegebieden
waargrondwater alsbron voor het drinkwatergebruikt wordt.
Het belangvan ruimtelijke ordening
('wateralsordenend principe') werd breed
gedragen.Veelaanwezigen waren voorstandervanhet afkoppelen van verhard oppervlakvan riolen.Deplannen omeengescheiden rioolstelsel (voor huishoudelijk afvalwateren regenwater) aan teleggenmet minder
kansen op riooloverstorten bij hevige buien,
kreegbijval.Ookwerdaandacht gevraagd
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vooreennatuurlijker peilbeheer. Het aanleggenvan nieuwbouwwijken onderNAP,
waardoor voortdurend gepompt moet wordenom hetgebied droogtehouden, kreeg
denodige kritiek.
Tijdens verschillende debatten werden
gemeenten aangespoord omzich actieverop
testellen alshet omaan water gerelateerde
problemen gaat,zowelplanologisch alsvia

Andere belangrijke thema's warende
marktwerking, derolvandelandbouw en
dewaterkwaliteit inhet algemeen.
Tweewaterproblemen sprongen erdus
uit:verdrogingendesomsslechte waterkwaliteit.Deafgelopen eeuwen probeerden
wezosnelmogelijk het water in Nederland
naardeNoordzeeaftevoeren.Dit kanopde
lange termijn tot waterschaarsregaan lei-
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den.Volgens Dijkgraaf Hans vanderVlist
van het hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen verspilt Nederland miljoenen kubiekemeters oppervlaktewater, alleenomdat er
geensysteem bestaat om het op teslaan.
"Webeschikken nogovervoldoendeen kwalitatiefgoed water.Dat halen weuit het
Markermeer.Omdat wezekerzijn vande
aanvoer vanRijnwatet, isdat nu nogniet
zo'n probleem.AlsdeRijn door klimaatsveranderingen vansmeltwaterrivier verandert
ineen regenwaterrivier, hebben weeen
robuuster systeem nodig.Wemoeten meer
water opvangen inbekkens".Anderenpropageerden eennatuurlijker peilbeheer (peilverhoging]en hetVernatten' van natuurgebieden.
Het stijgende waterverbruik doorde
groeiende bevolking enwelvaart vormteen
andere aanslagopde grondwatervoorraden.
Waterleidingbedrijven, industrie en landbouw pompen teveelwater op,aldus het
Waterpact.Tijdens dediscussies werd vooral
delandbouw gebrandmerkt als waterverspiller vanwegedeberegeningendesnelle
afvoer van het water.Veelpolitici en natuuren milieu-organisaties pleitten tijdens de
debatten vooreen beperking vandegrondwateronttrekkingen. "De drinkwaterbedrijvenkunnen meeroppervlaktewater gaan
gebruiken voorde drinkwatervoorziening",
aldus Dtó-TweedeKamerlid MarijkeAugusteijn. KarstHoogsteen van Waterleidingmaatschappij Drenthe ontkende vooreen
belangrijk deeldeschaarsheid van het
grondwater. "Erisvoldoende aanwezig.Het
dient echter opdejuiste plaatsgewonnen te
worden".Envoorvrijwel iedereen washet
tijdens dedebatten duidelijk dat het
geschikt maken van oppervlaktewater voor
drinkwater ergkostbaar is.

Kwaliteit
Alstweedegrote probleem kwamde
soms slechte kwaliteit vanoppervlakte-en
grondwater naar voren.PvdA-Tweede
KamerlidJaapJclleFeenstra vindt dat dediffuse vervuilers meer moeten worden aangepakt,ook in internationaal verband. Zijn
CDA-collegaJacobReitsma washet met hem
eens.VolgensJohan vanderLaanvan het
Waterbedrijf Gelderland komt dedrinkwatervoorziening steedsmeer indekneldoor
het hogenitraatgehalte, eengevolgvan
overbemesting door boeren.
Reitsma denkt ookaan internationale
afspraken over lozingen.
"Wekunnen paseisenstellen aan
omringende landen alswezelfookonsbest
doenén resultaten boeken. Gebiedsgerichte
maatregelen kunnen indat opzicht ietstoevoegenaan het internationale beleid".
Derolvandeconsument stond ookter
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discussie.Deburger moet meer bij dewaterhuishouding betrokken worden.Deaanleg
van huishoudwatercircuits vonden veel
mensen eengoedidee.Maar vooralde
waterleidingbedrijven wezen opdehoge
kosten endemogelijke problemen metde
volksgezondheid.

Hogere waterrekening bij
allochtonen
Allochtonen hebben vaakeen hogere
waterrekeningdan hun Nederlandse buren.
InAmsterdam gebruikt een autochtoon
gemiddeld 129liter waterperdag,eenTurk
160,eenMarokkaan 177eneen Surinamer
190liter.Volgensdirecteur GeorgePanka
van hetMulticultureel Instituut Utrechtis
waterbesparing onder etnischegroepen
geenbelangrijk gesprekspunt. "Waterbesparingwordtgezien alsiets alternatiefs.
Etnischegroepenzienwater alsiets
sacraals.Zewetendatzeerzuinig meemoeten zijn, maar alszehetgekregen hebben,
willen zeervan genieten".

dat water tegoedkoop is.Eenhogere prijs
kan hetgebruik terugdringen, zowasde
algemene mening.CDA-wethouder inZuidlarenToosJongsma isvoorstander vande
koppeling van het rioolrecht ende afvalstoffenheffing aandewaterprijs. "Deinvoering vandit waterspoor kaneen wezenlijke
aanzet zijn tot waterbesparing".PvdATweedeKamerlid ServaasHuijs stelteen
gestaffelde waterprijs voor.Voordeeerste40
kubieke meter water betaalt de consument
f.2,50perpersoon.Daarboven moet hij ofzij
per kubiekemeter water steedsmeer betalen.Degrootste verbruikers zouden flink in
debuidel moeten tasten.Zo'n systeem zou
voorzoweldegewoneconsument alsde
boerendeindustrie moetengaan gelden.
Tijdens dedebattenserie bleekdat het
thema 'water' breed iseniedereen aangaat.
DickdeJongvanhet International Water
and Sanitation Centre:"Wijmaken ons druk
om hogetarieven, terwijl erin ontwikkelingslandenjaarlijks driemiljoen mensen
sterven door verontreinigd water tedrinken", f

"Water is te goedkoop"
Tijdens bijna alledebatten waste horen
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