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Extra milieubeleid
kan niet zonder
welvaartsofïèrs
JAC VAN T u i J N

Volgensdijkgraaf].], deGraeffvan lietHoogheemraadschap vanSchieland isde concept-vierde
NotaWaterhuishoudinggoedgevallenen kande notarekenenopeen breeddraagvlak.
HetonlangsverschenenderdeNationaal Milieubeleidsplan bevatvolgenshemechterenkele
belangrijke doelstellingendieonhaalbaar zijnzondergrote welvaartsofjêrs. VoorhetNMP3is
daaromweinigdraagvlakende uitvoeringervangaat vastlopen,zovoorspeltDeGraeffin dit
interview.

"Voorwaterbeheerders isdeconceptVierdeNota Waterhuishouding eenheel
herkenbare nota.Denota stimuleert ons
verder tegaan opdeingeslagen weg.
Denotageeft geen radicaalanderedoelstellingen diefinancieelonhaalbaar zouden
zijn.Vergeetniet dat delokale lastendruk
sterk inde belangstelling staat endat de
waterschappen daarsterk rekening mee
moeten houden. Dat isindezenotaevenwichtig behandeld. Hetzou volkomen
improductiefzijn om het beleid aan te
scherpen alsdehuidige doelstellingen niet
worden gehaald."Aan het woord is dijkgraaf
J.J.deGraeff vanhet Hoogheemraadschap
vanSchieland.DeGraeff istevreden overde
opstellers vandeconcept-nota, dievolgens
hem opdraagvlak kan rekenen bijde
instanties dieermeeaandeslagmoeten.
Het isvolgens hem heelverstandiggeweest
dat deschrijvers descherpe kantjes eruit
hebben gehaald.
Inzijn anderefunctie alslid vande
VROM-raad isDeGraeffookbetrokken bij
dediscussieover het derdeNationaal
Milieubeleidsplan. Inmeizalderaad
overhet NMP3een evaluerend advies uit-

brengen.Zijn betrokkenheid bij beide
beleidsplannen,stelt hemin staatomde
verschillende aanpakken te vergelijken.
DeNW4istot stand gekomen viaeenopen
planproccswaarbij via voorbereidende
nota's aleen uitvoerige discussie isgevoerd
tussen deschrijver ophet ministerie van
VerkeerenWaterstaat endeinstanties diede
nota tot uitvoering moeten brengen.De
publicatie van het NMP3isalleen vooraf
gegaan door tweewerkconferenties metde
doelgroepen tot wiehetNMPzich richt.
Tochzit daar volgensDeGraeffniet het verschil inalshetgaat om hetgrote draagvlak
voordeNW4en hetgeringedraagvlak voor
hetNMP3."DatdeNW4goed isgevallen,
heeft temaken met wat erin staat.
Enwat nogfundamenteler is:het terrein
vandewaterhuishouding isveelen
veelouder dan het milieubeleid.
Jebewandelt paden diealveellanger
geleden zijn ingeslagen."

Bescheiden stappen
Indeconcept-NW4 worden debelangrijkste knelpunten welgesignaleerd maar
zijn zegeenaanleidinggeweestvoor

"Hetisnaarmijnsmaakvolstrektonzinnigomalleklassez
specietebergen.Dat ismilieuhygiënischonzinende
bijbehorenderekening isgigantischgroot Endatnog
afgezienvande^eweldi^ejysiekeproblemen:waarlaatjeal
diesvecie?"
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minister Jorritsma om te komen met aanvullend beleid. "Heelverstandig,"vindt
DeGraeff "Zeheeft niet verder willen
reiken dan depolsstok langis.Watinde
nota staat vraagt een hoop tijd engeld maar
het istedoen.Zonder dat desamenleving op
zijn kopgezet hoeft teworden.Neem het
voorbeeld van de stikstofverwijdering.
DeNW4beperkt zichtot de voornemens
dieopdat punt alin voorbereiding zijn.
Verdergaande maatregelen zouden een hoop
geld kosten endegeringeextra bijdrage in
debestrijding vandevermestingstaat in
geen verhouding met datgene wateruitde
landbouw komt."Ookophet punt vande
vervuilde baggerspecie,zietDeGraeffeen
verstandige opstelling."Menzegtdatde
bcrgingsmogelijkheden voor klasse2 specie
nogeensgoed bekeken moeten worden.
Erwordt niet meteen vanalles verboden.
Laatonseersteensgoed kijken naar deecotoxicologischegevolgen vandebergingvan
dergelijke specieopdekant. En kijk dan
overeenpaarjaar ofwehet beleid wellicht
toch moeten aanscherpen."Ook isDe Graeff
tevreden overdebenadering vandeverdroging. "Eenlastig thema bij uitstek waarvan
denota zegtdat debestrijding in samenspraak metwaterschappen,gemeenten en
provinciesnogeensgoed moet worden
bestudeerd. Denota vestigt heelsterkde
aandacht ophet belangvanhet grondwaterbeheer, maar laat in het midden wiehet
beheer moet doen.Datzijn zakendieje
namelijk niet kunt forceren. Dat moet met
een bepaaldematevangeleidelijkheid tot
een oplossing worden gebracht.
Ikdeel dan ookniet demening dat denota
conservatiefis."

Ta
Heel andere koek
"HetNMP3ismet veelminder inspraak
tot stand gekomen maar daarzit niet het
verschil. HetNMP3gaat veeldieper.Deontkoppelingvandeeconomische groeiende
milieudruk iseenveelingrijpender vraagstuk dandezaken uit deNW4.Daar ligt met
namehet verschil.Deschrijvers van het
NMP3hebben daarom veelmeer moeite met
het maken vaneendoorbraak dan hetgeval
isgeweest bij deNW4.Het centrale thema
inhetNMP3isdereductievandeC02~
uitstoot. Hetgaat dan nognet niet om een
herstructurering vandeheleNederlandse
economie,maar alwelover het aanwenden
vandebaten vaneconomischegroeivoor
milieu-investeringen in plaats vanvoor
consumptie.Dat isheelandere koek.Hetis
dan ookdevraagofdaar voldoendedraagvlakvooris."
Toch blijft DeGraefferbij dat debeleidsnota's de 'paaltjes opherkenbare afstand in
het veld moeten slaan'. "HetNMP3 heeft
enkeledoelstellingen die buitengewoon
moeilijk tebereiken zijn endan wordt het
padernaartoe volstrekt onduidelijk.
Het isdandevraaghoeproductiefdiedoelstellingen zijn. Bovendien ishetNMP3net
voordeverkiezingen uitgebracht eniseen
goedeparlementaire behandeling niet meer
mogelijk."

Kijken met verstand
Eenvandebelangrijkste onderwerpen
uit deNW4isvoorDeGraeffdeaanpak van
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"HetNMP3heeftenkeledoelstellingendiebuitengewoon
moeilijktebereikenzijnendanwordthetpadernaartoe
volstrektonduidelijk. Hetisdandevraaghoevroductiefdie
doelstellingenzijn!'
devervuilde baggerspecie.Alsvoormalige
directeur milieuzaken bij dewerkgeversorganisatie VNO-NCWstond hij altijd
lijnrecht tegenoverdetoenmalige milieuministerAldersalshet gingom demate
waarin dedrogebodems schoon gemaakt
moesten worden.Aldersheeft tot opde
laatstesnik aan het multifunctionaliteitsbeginsel vastgehouden.Zijn opvolger
minister DeBoerheeft ditbeginsel nu verlaten enlaatveelmeer ruimte voordelokale
omstandigheden. "Zozalhet bij de natte
bodem enbij debaggerspecie ookwelgaan,"
verwacht DeGraeff "Men heeft gezien dat
denormstelling niet altijd zinvolwas.
Nu erafstand isgenomen vanhet multifunctionalitcitsbeginsel iser ruimte
gekomen om opeenaantal plaatsen dezaak
telaten zoals dieis.DeNW4heeft een
heroverweging vandenormstelling aangekondigd endat zal leiden tot een discussie
overdevraag:waar kan het vervuilde
baggerspecie kwaadenwaar kan hetgeen
kwaad.Het isnaar mijn smaak volstrekt
onzinnig omalleklasse2speciete bergen.
Dat ismilieuhygiënisch onzin ende

bijbehorende rekening isgigantisch groot.
Endat nogafgezien vandegeweldige
fysieke problemen: waarlaatje aldiespecie?
Het beleid vandebaggerspeciezalde
dezelfde wegvolgen alsdievandedroge
bodem:laten wemet verstand kijken wat
moetenwat kan."

Eigen broek ophouden
Deinspraakperiode voordeconceptVierdeNota Waterhuishouding isop
1februari gesloten endenota gaat nu de
politieke behandeling in.Ook hetNMP3
staat nu opdepolitieke agenda.
VolgensDeGraeffishetbelangrijk dat het
parlement ervoor zorgtdat devolgende
regeringdeingrijpende optiesdiehetNMP3
noemt ookdaadwerkelijk opdeagenda zet.
Depolitieke behandeling vandeNW4ziet
hij metgerust hart tegemoet. "Belangrijk
vind ikdeverbeteringvande normstelling
voorbaggerspecieendeaanpak van het
stedelijk waterbeheer.
Verder ishet zaakomgoedebalans te
houden tussendatgene watwewillenen
wat weons,gezien vanuit de lastendruk,
kunnen veroorloven.
Ikbenergeen voorstander vandatergrote
geldstromen vanuit hetRijk naarde waterschappen gaan ontstaan. Hier endaar
subsidie isgoedmaar ingrote lijnen moeten
weonzeeigen broekophouden." f
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