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Meergeld of
minder ambitieuze
doelstellingen
JAC VAN TUIJN

EengrootdeelvandeVierdeNota Waterhuishouding 15doorhetkabinetKokjmancieel nietonderbouwd.Daar zaldevolgenderegeringsploeg overmoeten beslissen.VolgensgedeputeerdeJansenvan
Frieslandzulleneraanzienlijk meeralgemene middelen moetenwordenvrijgemaakt alsdeverondersteldedoelstellingengerealisccrd moaencjaan worden.Indit interviewreageerthijopdeVierde
Nota aandehandvanhetojjtciè'lestandpunt van deprovincies,zoalsverwoord indeIPO-schets
rondwaterbeheer.

"Dekosten zijn het zwakkepunt vande
VierdeNota Waterhuishouding," steltgedeputeerdeJansen vanFriesland. Drs.S. Jansen
heeft inzijn pakket ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, waterhuishouding en
energie.Voorhet Interprovinciaal Overleg
(IPO)ishij actiefalsvice-voorzitter vande
kerndelegatie en ishij mede verantwoordelijk voordeIPO-schets rond waterbeheer
waarin deprovincies hun visiegevenop het
doorhengewenstebeleid.Daarnaast heeft
Jansen ookdeel uitgemaakt vande bestuurlijke klankbordgroep vandeVierdeNota.
"Deklankbordgroep heeft geen financiële
paragraafgekregen omdat het kabinet de
financiering vandeVierdeNota overlaat
aan het volgende kabinet", aldusJansen.
"Dit heeft indegroep tot frustraties geleid.
Erstaat nu wel iets mooisoppapier maarwe
weten niet wieditgaat betalen.Datishet
manco vandezenota.Gelukkigzijn deveiligheidsaspecten welfinancieel gedekt, maar
nietderealisatie vande kwaliteitsnormen,
niet deaanpakvandewaterbodems,niet het
zuiveren van het laatstestukje afvalwater,
niet het vrijstellingsbeleid voor rioleringen,
endaar komt nu ooknogde problematiek
vanderiooloverstorten bij." Jansen wil het
grote manco enigszins relativeren omdat
niet allesviadeVierdeNota zalworden gefinancierd. Maar toch ligt ervolgens hem een
grootgat tussen deambities en denoodzakelijke middelen.Aangezien de lastendruk
niet magstijgen, vetwacht hij dat deuitvoerende waterschappen engemeenten ditprobleemvoordekiezen krijgen. "Wij alsprovincieszijn beleidsmakers en voorons isde
discussieoverdelastendruk alleengekoppeldaandevraagtot hoeverje met het
beleid wiltgaan.Watons betteft zijn er twee
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opties:ofdeambities worden aangepast aan
demiddelen, ofdemiddelen aan deambities.Ikweetdat dit simpel klinkt, maar het
kan niet zozijn dat weongestraft allerlei
eisen kunnen stellen. Ermoet welrekenschapvangegeven worden dat het allemaal
betaald kan worden."

manier worden beteugeld. Deprovincies
stellen voordebeschikbare rijksgelden voor
integraal gebiedenbeleid (milieu, water,
ruimte engroen) tebundelen endoorde
provincies viaeen fonds telaten verdelen.
Maar uiteindelijk zalhet Rijk et niet onderuit komen meetgeld uit algemene middelen

"Wezijn hetookmetdeministereensomdeklasse ïenz
verontreinigde baggerspecietot2010gewoonopde kantte
blijvenzetten. Opbasisvan nieuweinzichtenishetnog
maardevraagofhetnodigisomdezesvecieteverwerken."
Deteactievangedeputeerde Jansen
illustreert duidelijk delastigepositie vande
provincies alszijnde verantwoordelijk voor
het strategische waterhuishoudingsbeleid
zonder dat zedaarvoor definanciële en uitvoerende middelen hebben.Deprovincies
formuleren weliswaar deregionale doelstellingen maat zijn voorderealisatie helemaal
afhankelijk vanandereoverheden.Alsde
gemeenten enwaterschappen onvoldoende
financiële middelen hebben dan kunnen de
ptovincies hun mooiedoelstellingen wel
vergeten.

Provinciaal omgevingsbeleid
Indeofficiële teactie opdeVierdeNota
Waterhuishouding, deIPO-schets rond
waterbeheer, houden deprovincies een
krachtig pleidooi voordeversterking van
hetprovinciaal omgevingsbeleid. Eendeel
vandeongewenste lastenvetzwaring bijde
waterschappen kanvolgenshet IPOopdie

beschikbaat testellen omdekosten vande
VierdeNota tekunnen betalen.
Iedereversterking vandepositievande
provincies isin dewatetweteld een heikel
onderwetp.Zeket ophet punt van het
gtondwatetbeheer. VolgensJansenzit het
IPOopvrijwel dezelfde lijn alsdeVierde
Nota.Daarbij ligt het sttategisch grondwatetbeheer bij deprovincies en kunnen operationele taken aan waterschappen worden
gedelegeerd. "Persaldokunjedus niet sprekenvaneen landelijke opvatting.Dat kunje
uitleggen alsdatdeprovincies erniet uit
zijn gekomen, maatdieconclusie laatik
vooranderen.Wijhebben eengoede motivatieom het beheergebiedsspecifiek teorganiseren."Jansen wijst opdevergelijkbare provincialebeheerstaak voordebodemkwaliteit."Dekeuzevooreen gebiedsgerichte
delegatie betekent dat erverschillen zullen
gaan ontstaan, zelfs binnen provincies."
Dediscussieoverdecompetentie tussen

deverschillendeoverheden isnog ingewikkeldergeworden nu deEuropese commissie
heeft voorgesreld tekomen tot eengebiedsautoriteit perstroomgebied. "Het hangt er
maar net vanafhoejeeen stroomgebied
definieert," vindtJansen."Het stroomgebied
vandeheleRijn isvaneenvolstrekt andere
ordedan eenbeperkt stroomgebied van bijvoorbeeld deIJssel.Indiegevallen krijgje
ookheelandereconstructies. Iedereen
bezintzichnogopdeconsequenties.Maar
ikmerk weldarderegionaleoverheden daar
nognauwelijks over hebben nagedacht."

Verdroging
Ophoofdlijnen kunnen de provincies
welmet deVierdeNota instemmen. Inde
nota staat deveiligheid voorop.Jansen ishet
daarmeeeens,evenalsdegebiedsgerichte
benadering aandehand vandewatersysteemverkenningen. Ookhetdoorzetten van
debestrijding vandeverdroging doorde
provincies heeft zijn instemming. Dat het
met deuitvoering daarvan nietgoedgaar,
weerlegt hij."Wehebben deopdracht meegekregen omhet verdroogdegebied in
Nederland in 2000met 25 procent teverminderen enmet40procent in 2oro.Deuitvoering komt langzaam opgang want bij
het realiseren vandeprojecten isvaaksprakevaneencombinatie met landinrichtingof
van meerdere financierende partijen. Maar
alsje naar alleprojecten kijkt dienu opstapelstaan dan isdedoelstelling voor 2000wat
mij betreft nogniet uit hetzicht. Alsde
plannen echt loskomen dangaat het heel
snel.Daarbij isdie25 procent in 2000enkel
een tussendoel."

"Hetgaatmijomdegarantiedatdegewensteheleidsinsvanningtegenzolaagmogelijkkostengeleverdwordten
daarvanzeg ik éénorganisatiehoeftnietperse."
Baggerspecie
"Wezijn het ookmetdeminister eens
omdeklasse 1 en 2 verontreinigde baggerspecietot 2010gewoonopdekantte blijven
zetten.Opbasis van nieuwe inzichten ishet
nog maar devraagofhet nodigisomdeze
specieteverwerken.Tot 2010kunnen we kijken ofhet echt welzonuttig isom dezebaggerspeciereverwerken." Jansen verwacht
dat het Rijkwelgeldzalvinden voor het
saneren vandeRijkswateren. "Maar alsalles
volgensdehuidige inzichren gesaneerd
moet worden dan ligt ernogvoor miljarden
tewachten.Datisgewoon niet tebetalen.
Alsjedekosten voorhet verwerken vanklasse1 en 2goedkoper weettemaken dan maak
je het probleem van deklasse3 en4hanteerbaar.Regionale waterbeheerders zijn al
volopbezigmet het creëren van depotruimrevoorklasse3 en4.Het iseenfors probleem maar daar wordt aangewerkt.Maar
alsjestraks voor klasse 1 en 2 op dezelfde
manier aan deganggaat ishet probleem
onoplosbaar."Jansen hooprdatereenandereinvullingvandenormen gevonden kan
worden enrefereert aandeIBC-criteriavoor
dedroge bodemsanering.

Waterketen
Degrootste kritiekvandeprovinciesop
hetRijksbeleid richt zichopdemagere uit-

werkingvandewaterketcn. "Dediscussie
hierover ishet laatstejaar ineen stroomversnellinggeraaktenhet isbegrijpelijk dat dit
onderwerp indenotaopdeachtergrond is
gebleven,"aldusJansen.Hij hoopt dater
straks indedefinitieve tekst vandenota
(zoalsdielater ditjaar naar deTweede
Kamergaat)meer aandacht aandewaterketen wordt besteed.Deprovincies vinden dat
dewaterketen door deoverheid gedomineerd moet blijven. "Overdevormzijn we
hernogniet eens.Wijdenken dat deaandelen indehanden vandeoverheid moeten
blijven, maardevraagisofjegemengdevormen roestaat.Zokaneen waterleidingbedrijfgaan samenwerken mereen leveranciervanzuiveringsinstallaties engaan
samenwerken met eenwaterschap diede
techniekgaat toepassen.Diedrie kunnen
eenBVoprichten diequa zeggenschap
gemengd is.Devraag isdan:isdat bedrijf
nogoverheidsgedomineerd."
VolgensJansen moeren dezevragen nog
wordenbeantwoord enishet nogtevroeg
voorwergeving.Jansen isdaarom fel regen
deplannen vanJorrirsma omdezuiveringstaak vandewaterschappen wettelijk vast te
leggen."Het IPOvindt hetdaarvoor nogte
vroeg.Doordeliberalisering komt ereen
procesopgangendan moetje niet bij voorbaat dezuiveringstaak vastleggen."

Besnuffelen
Opdevraaghoedewaterkerengeorganiseerd moetworden,kanJansengeen uitspraakdoennamens deprovincies."Dar
moetikoppersoonlijke titeldoen.Voor mij
ligtdeessentiebijhetbijelkaarbrengen van
debeleidslijnen, zoalseffectiviteit enwaterbesparing.Devormisvoormij niet belangrijk.Eensrrucruur isaltijd sterk rijdgebondenenveranderrvaak.Hetgaat mijomde
garantiedatdegewenste beleidsinspanning
tegenzolaagmogelijke kostengeleverd
wordt endaarvan zegik:éénorganisarie
hoeft niet perse.Dewegzoalsdiedoorde
Warerkringinhun manifest isaangegeven,
lijkt meeengoedeweg.Daarbij besnuffelen
partijen elkaareerst.Vervolgenskiest men
voorbepaaldevormenvansamenwerking.Of
dat oplangererermijn leidttoteennieuwe
organisatievorm valrdannogtebezien." f
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