OPINIE

P L E I D O O I VOOR MEER GEBIEDSGERICHT WERKEN

Hebbenwatermilieuorganisatiesnogwel
toekomst?
Deverbeteringvandewaterkwaliteitisgestagneerd. Gebiedsgerichtbeleidwerdmode,tenkostevan
eengeneriekeaanpak.IndemilieubewegingwerdkoepelorganisatieWatcrpakteenHaags/Brusselsgerichteportal-enlobby/aciliteit,terwijldevierlidorganisatiesondertussen"fijnenregionaaT'gingenimplementeren.RuudPlcuneenPaulVertegaal,tweeoudgediendenvanhetWaterpakt, leggen
i2,5j'aarnadeoprichtingvandekoepeldeontwikkelingeninwaterbeleid ennattemilieubeweging
naastelkaar.
Hetwaseind 1990. DederdeNota Waterhuishoudingpredikte'integraalwaterbeheer'.Debrand bijSandozinBasel,eengiframpdietotinNoord-enWaddenzee
merkbaar was,lagnogversinhetgeheugen.
Deuitvoeringvandeberoemde50%-emissiereductiedoelstellingen vandeRijn-en
Noordzee-actieprogramma's (RAP/NAP]was
nogmaarnetbegonnen.Deze aanleidingen
hadden viernatuur- enmilieuorganisaties
samengebracht.Waddenvereniging,IJsselmeervereniging,StichtingReinwateren
StichtingDeNoordzeepresenteerden'het
Waterpakt',eensamenwerkingsverband,
waarinzijhunkrachten wilden bundelden
enzichgezamenlijk wildenmanifesteren in
hetNederlandse water-enmilieubeleid.
Zoweloverheid als milieubeweging
barstten vandeambitie.Tochbleekalsnel
datdegrootstesaneringsslagindewaterverontreinigingalwasgeslagen.Opcruciale
punten werddewaterkwaliteit niet beterof
zelfs slechter.HetverseWaterpakt kondan
ookmetrechtstellendatdewaterwereld
niet verderkwamdanhalverealisatievande
halveringsdoelstellingvandeRijn-en
Noordzeeconferenties.

zichbogenoverhetnationaleenEuropese
mest-enlandbouwbeleid,descheepvaartsector,normstellingsbeleid enlater bijvoorbeeldookwaterbodemvervuiling.Zij
mengden zichindeaarzelende beleidsvoorbereidinginhetGIDS*enhamerden publiekelijkopdenoodzaakomde Wvo-succesformule('devervuiler betaalt')ooktoetepassen
opdekleinelozers.Debelangrijkste doelgroepwasdecentraleoverheid;perslothoefdediealleenmaarteworden herinnerdaan
haareigenschoneNW3-doelstellingen.Het
Waterpakt wasindiejaren eenpressiegroep,
diezichrichtte opgenerieke beleidsinstru-

Verkocht
Hetnatte milieubeleid sloegechtereen
koersin,waarbij eengeneriekeinsteekniet
meeraansloot. Hetjargon werdwoordenals
'gebiedsgericht', 'maatwerk'en 'instrumentenmix' rijker.Dehelderheid vandeWvoregelgevingraakteopdeachtergrond.Dat
pastebijeenterugtredende centraleoverheidenbijdeconsrateringdat diffuse bronnenwelergververwijderd liggen vande
oever,detraditionelegrensvoordewaterbe-

heerder.Tenslottesloegookhetpoldermodeltoeinhetwaterdossier.'Denkomhet
draagvlak!' riepen partijen, diezichdaarin
1970bijdestartvandeWvogeenzorgenover
haddengemaakt.Diffuse bronnen ontmoettenzodiffuus beleid.Enophetmomentdat
deEuropeserechtersjuist weeraanknopingspunten boden vooreenheldere
beleidsaanpak vandiffuse verontreiniging,
warenbeleidsmakers,beheerders,maarook
demilieubewegingzelf,alverkocht.De
overheid leekwelnietmeertedurven sturen
endenatte milieu-organisaties lekenhet
actievoerenverleerd.

De waterkwaliteit voorbij?
Dossiersdienietopschieten,verliezen
hun aantrekkingskracht. Indehuidigecontextvaltlastigtescorenmet'waterkwaliteit'.Hetjargon vaneensteedsabstracteren
technischer waterkwaliteitsaanpak heeft
daaraan ongetwijfeld bijgedragen.Zokondenalleendoorgewinterde Kamerledennog
goedoverwegmettermen alsAlara,MTR,
VRenbiobeschikbaarheid. HetWaterpakt
draaidevrolijk meeinhet'inner-circle'circus,maarookindeeigenlidorganisatiesverschoofde aandacht naaranderezaken,zoals
ruimtelijke bedreigingen.VooralReinwater
enhetbureau vanhetWaterpakt hielden
nogvastaande waterkwaliteitsthema's
eutrofiëring, bagger,bouwmetalen enantifoulings.Zeboektensuccessenmetjuridischeprocedures,lobbyencontactenmet
ambtenaren enandere maatschappelijke
organisaties,maar toteenechteomslag
kwamhetniet.Sterkernog,derolvan maatschappelijke organisaties lijkt opheteerste
gezichtverlegdtewordenvanhetcentrum
vandebeïnvloedingvanhetbeleid(Kamer
enministeries) naarongevaarlijke,gezellige
randgebeurtenissen:deWeekvandeZee,
Watergolf,Waterlife enwaddenexcursies.
Wiedewatermilieubeweging vooreentandelozetijger hield,ziethaarinmiddels waarschijnlijk zelfsalseengezellige,aaibarezeehond.

Pressiegroep
Dateerdergeboekteresultaten alweerzo
snelonderdruk stonden,kwamomdattallozekleineverontreinigingsbronnen waren
vergeten.Ookdelandbouw,hetgebruik van
bouwmetalen enantifouling, afspoeling van
wegenenatmosferische depositieblekeneen
factor vanbelang.HetWaterpakt konmooi
dienieuwethema'soppakken, onderwerpen
diedecompetentieofdoelstellingvande
regionaalwerkendelidorganisaties overstegen.Specialisten werdenaangetrokken,die
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helder—grof—generiek
relatieboven-enbenedenstrooms
puntbron—> sink
weiniggroteactoren
waterkwaliteitsectoraleaanpak
eenduidigegenerieke instrumenten
repressieve instrumenten
Vervuilerbetaalt
waterkwaliteitwater

ondoorzichtig—_fijn—gebiedsgericht
relatieland—> water
diffuse bron—> immissie
velekleintjes
waterkwaliteitafhankelijk vananderesectoren
onduidelijke instrumentenmix
draagvlak,communicatieen vrijwilligheid
Belastingbetaler betaalt
ruimteenveiligheid

Groenalg.

Ondertussen raaktendeambtenaren bij
VerkeerenWaterstaat,RIZAendewaterschappenooksteedsverdervervreemd van
hun bestuurders.Waterkwaliteit tuinmelde
vandepolitiekeagenda.Beleidvoordroge
voetendeedhetgoednaeenpaar perioden
vanwateroverlast.Bijwaterbeheerders en
beleidsmakers kwam heraccentsteedsmeer
teliggenopeenaanpakconform Waterbeleid21eeeuw.

boezemwaterenmeteennaam,bergingin
poldersennaruurgebieden.VoordeWaterpakt-lidorganisatiesbrengt WB21 het waterbeleidweerincontact methetgebied waarvoorzezichalzolanginspannen enwaaraan
zehun bestaansrechrontlenen.Metéénprobleem:datdrienaoorlogsegeneraties in
Nederland geengoedbeeldmeer hebben
waarover herzou kunnen gaan.

Een nieuwe referentie
Lonkend perspectief
DehardekernvanWaterpakt enReinwaterdiezichbleefrichten opdewaterkwaliteit,voerduidelijk inzwaarweerenzocht
aansluiting bijdenieuwehype.Mededankzijdelobbyuitdezehoekkregen deStartnotitieWB21,deWatertoetsenookhetNationaalBestuursakkoord Water(i.o.)
uiteindelijk eenintegraler karakter dan in
eersteplannen vandeCommissieTielrooij.
Maar hoealsnogeenechteomslagin het
waterbeleid tebereiken?Daarvoorzouomte
beginnen eennieuwperspectiefnodig zijn,
eeninnovatieve probleemvoorstelling, die
nieuweactoren trekt endie handvatten
biedtvooreennieuweaanpak.Het nieuwe
waterbeheer vande21eeeuwheefr depotentiezo'ninnovatieve probleemvoorstelling te
zijn,maarwordt nu vooralgepresenteerd als
eenzaakvanwaterkwantiteit en veiligheid
voordemens.Ditbeeldbestaatniet alleen
bijdeburger,onderricht doorPeterTimofeeff ineenvollopende badkuip,maarookbij
beleidsmakers enpolitici.Het nieuwe waterbeheer heeft echter meerfacetten inzich.
Datzijn deafhankelijkheid vande
waterkwalireit, deinbeddingbinnen internationale stroomgebieden, derelatie met
klimaatverandering, verdrogingvan het
land,hetvasthouden ofvrijkomen van nutriënten enmetalen entenslotte het belang
vaneenminder hardekustlijn -en
daarmee-deinrichtingvaneen nieuwe
delta.Desterkeverbinding met ruimrelijke
ordeningzetwater letterlijk opdekaart.Het
maakt waterweerzichtbaar enconcreet:het
gaatovermeanderendebeken,draslanden,

Mensenzien'schoon water'nog altijd
vaakalsbelangrijkste fysieke randvoorwaarde,maarhebbendaarniet hetbeeld bijvan
deoudeschoolplaten enVerkade-albums.De
huidigeouderegeneratieszijn alblij datwe
vandeexcessenvanwaterverontreiniging af
zijn;jongere mensendenkendat het water
ineenrivierdelta nu eenmaalgrauw,groen
enrroebelhoorr tezijn.Het overheidsbeleid
voordegrotewaterenzetdezewateren,ook

albehorenzeformeel totdeEcologische
Hoofdstructuur, ookalnietsterkals natuur

Wanneer hetechterzoulukken water
ookalsnatuur opdekaart tezetten,dan
wordteeninnovatieve ontwikkeling denkbaar.Vanuitdatperspectiefblijkt het nieuwewaterbeheer voltezitten metzowelkansenalsbedreigingen voordienatuur. Maar
zaldatbeelddanzoveelmeermensen raken?
Wijdenken vanwel.Alsdesinteresseop
natuut- enmilieugebied bestaat,dan betreft
hetdezakendiedeburger indegeïndividualiseerdesamenlevingnietmeeropgelegd
wilkrijgen. Denatuur alseenpositieveassociatiewaarjevanallesmag,enwaarher fijn
wonen enprettigtecreërenis,heeft nog
steedseengroteaantrekkingskracht, getuige
ookdenogsteedsgroteaanhangvan
natuurorganisaties inNederland.

Stellingen
Overdetoekomstvandewatermilieu-organisaties vindtvandaag,vrijdag 16mei,opheteiland
Pampuseensymposiumplaats.Daarwordtondermeeringegaanoponderstaandestellingen
doorGovertGeldof(Tauw),MaartenHofstra (RIZA),PetervanRooij(Accanro)enondervoorbehoudHansvanderVlist(VROM):
• Generiekeinstrumenten hebben hunzeggingskracht verloren.Gebiedsgericht werken
isdaaromonontkoombaar, ookvoordemilieubeweging.Dirisbij uitstekeentaak
voorregionaalgeoriënteerde organisaties enkannietworden overgelatenaanlandelijkekoepels;
• Binnen hetwaterbeleid iseeninnovatieve veranderingnodigomtoteen werkelijke
omslagtekomen;
Waterbeheer voorde2ieeeuwzouzo'n innovatieveveranderingkunnen inleiden.In
plaatsvantestreven naarobjectieve feiten moetenwetoenaarintersubjectieve uitgangspunten vooronderzoekenbeleid;
• Zonderhernieuwd referentiebeeld vanwareralsnatuur,gekoppeld aan dagelijkse
woon-engebruiksgenot voordeburger,zaldestagnatie inwaterkwalireit echter nauwelijks worden opgeheven;
• Ookzullentransities,regelsenverschuivingenvaneconomischewaarderingvanvervuilende/schone diensten enproducten nodigzijn omopregioschaalhaalbare maatregelenpakketten tekunnen realiseren.Ditlijkt meerdan ooituitBrusselte moeten
komen;
• Ditleidttoteennieuwetaakverdelinginnatte milieubeweging:samen werkenaan
nieuwerandvoorwaarden inBrusselenDenHaagenaaneennieuw referentiebeeld
vanwatervoordewonende,drinkende enrecreërende burger.
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Watergolf
InhetprojectWatergolfwerkenhetWaterpakt,IVN,Natuur enMilieu,milieufederaties,jonge
agrariërs,watersportersensportvisserssamenomdeboodschapvanhetnieuwewaterbeleid te
verbreden.Inconcretesituatieslatenzediversedoelgroepen,vanburgerstotpolitici,zienwelk
belangzebijduurzaam waterbeleid kunnen hebben.EenpilotinOverijssel toont mogelijke
oplossingen voorriooloverstortendiedewoonwijk tegelijkertijd eenstukleukermaken.Inhet
Eems-Dollard-gebiedprikkelteenpilottotmeercreativiteitbijhetstimulerenvandeeconomievanhetgebied.Omeenswatandersaantetrekkendanzwareindustriewildepilotcontactentussenandersoortigebedrijven eninwonersgaanleggen.Deactiviteiten binnen Watergolf
vormenmeestaleencombinatievanontspanning(watertheater,boottocht)en inspanning
(gebiedsdiscussies,informatie).Deactiviteiten vindenplaatsopenomhetschipvanReinwater.
Voormeerinformatie:RuudPleune(020)57078 15.

Rol van de waterorganisaties
Alswater werkelijk wordtgezienals
natuur, dieaansluit bij'watdemensen willen',zoudebeleidsarena opwatergebied met
nieuweactorenennieuwepraktijken wordenversterkt. Hierin ligtdekansomeen
werkelijke transitie naareen duurzaam
waterbeleid in tezetten.Ditmaakt beleid
nietsimpeler, integendeel.Erzal interactie
ensturing vanuit eengroteraantal actoren
zijn endatzalineenander procesvan
beleidsontwikkeling moeten plaatsvinden.
Hetpast niet meeromalsoverheid met
onderzoekeerstdezogenaamd objectieve
feiten teproduceren,waarnadeverschillendeactoren hun zegje kunnen doenenvervolgensdeoverheid hetlaatstewoord heefr.
Dediscussiediedan losbarst,gaatheelvaak
overdie'objectieve' feiten. Inplaats daarvan
zouden merbetrokken actorendeonderzoeksvragen,randvoorwaarden enmethodenvanonderzoek (de'intersubjectieve uitgangspunten') vastgesteld moeten worden,
zodatdeuiteindelijke beleidsdiscussiemeer
overwaarden kangaan.Datvraagtduseen
grotebetrokkenheid vande warerpaktorganisaties.Zijzullen vanuit denatuur-rijke rol
vanwarerophun eigen terreindebeleidsdiscussieaanmoerengaan.Enzijzullenzich
dus niet tevreden moeten laten stellen met
eenrolalslourer theatermaker, excursieleiderofdraagvlakvergroter. Hetspreektvanzelfdatzedaardanooktoeindegelegenheid moeten wordengesteld ende
benodigde middelen moeten kunnen verkrijgen.

Schone taak
VoorWaterpakt cumsuisligtomte
beginnen eenschone taakinhet presenteren
vaneennieuwe,aantrekkelijke, tastbareprobleemvoorstelling. Ineennieuw referenriebeeldmoeten mensen hun belangen bij
schoon enaantrekkelijk water kunnen
terugvinden. Datbeeldmoet worden roegepasropdeplantsoenvijver indebuurt,de
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stadsgrachten waarlangsmenwinkelrende
kanalenenriviertjes diejeopzondagsefietstochtenopzoekt.Danwordt weer duidelijk
waarvooraldieinspanningen voorwaterkwaliteit eninrichting vanwaterengoed
zijn.Allendiedekomendejaren intouw zijn
bijdeimplementatie vande Kaderrichtlijn
Water hebbenerbaatbijdat'goedeecologischetoestand'en'goedecologisch potentieel'
wordengeassocieerd meteendergelijke concreteverbeeldingvanwateralsnatuur inde
leefomgeving.
Het werkenaaneennieuw, lonkend
beeldvanwaterpast heelgoedbijdeontwikkelingdiehetWaterpaktdelaatstetwee
jaar doormaakte.Vanhet'grofen generiek'
belagenvandecenrraleoverheiddooreen
groepvrijgemaakte specialistenvanhet naar
een'fijn engebiedsgericht' oppakkenvan
waterrhema's doordelidorganisaties.
Gebiedsgericht werkenbiedtveelmeer
mogelijkheden omtelatenzien watje
bedoeltdaneenabstracteengenerieke aanpak.Diekoerswijziging inhet samenwerkingsverband zorgt iniedergevalvooraansluitingbijdeontwikkelingen in
samenlevingen waterwereld.Maar tegelijk
iseengezamenlijke zoektocht naatenverbreidingvaneennieuw referenriebeeld van
schoon,leefbaar, 'natuur-rijk' water nodig.
Anderskanzo'ngebiedsgerichteaanpak toch
eindigen ineenhalfherstelvandewaterkwaliteit.Dit isbij uitstekeen thema voor
eensamenwerkingsverband. Tussen natte
natuur- enmilieuorganisaties onderling,
maarlievernogverbreedmet coalitiepartnersdieeenbrugkunnen slaanrichtingde
burger.Inhet'Watergolf-project' (ziekader)
gebeurt dat,samen metpartijen alsIVN,
watersporters enjongeboeren.

Een dwingende blik
Watzoueenwaterbeleid mer ruimte
voornatuur-rijk warerin depraktijk kunnenopleveren?Hetbetekent vooraleen
anderekijk opdezaken.Schepen,metalles

watzekunnen vervoeren,verstokenenlozen,
varenvoortaanwelineennatuurgebied.Ook
tegenpuntlozingenenriooloverstortenzal
vanuiteennieuwstandpunt vreemd worden
aangekeken.Mensen moeten logischerwijs
innatuurlijk waterkunnenzwemmenen
dieren moeten het waterzonder meerkunnendrinken.Landbouwbedrijven naasreen
naruurgebied moetmogelijk zijn onder
striktevoorwaarden.Indepraktijkzaldit
betekenendat landbouwgebieden inde
buurt vanoppervlaktewater biologischzullenmoeten boeren.Zo'nfeitelijk nieuwparadigmavraagt ookeenbovenregionale aanpak
ophetgebiedvancommunicatieenlobby
overmaatregelen.Inhet gebiedsgerichte
beleidblijkt telkensweerdatdegewenste
referenties zonder echtetransitiesin landbouw,industrieen consumptiepatronen
alleenmet onbetaalbarelapmiddelen haalbaarzijn.IndeEUKaderrichrlijnWateris
'eenonredelijk hogemaatschappelijke prijs'
eenlegaleontsnappingsclausule omdegoede
ecologischetoestand niet tehoeven halen.
Omdiehaalbaarheidsdrempel teverlagen
moetdelandelijkeenEuropesepolitiek
gedwongen worden(ofverleid,alsuwilt)tot
hetinvoeren van'ouderwets'generiekeregels
enfinanciëleinstrumenten (herschikking
vansubsidiestromen,groenfiscaalbeleiden
herprincipe'devervuiler betaalt').Naast dat
gebiedsgerichtewerkdoordelidorganisaties
isookditbijuitstek eentaakvoornogeens
12,5jaareensrerkenkrachtigsamenwerkingsverband, f
Ruud Pleune
Paul Vertegaal
GIDS =Gemeenschappelijk Initiatie/Diffuse Stofstromen,
een injotmeel 'bottom up'-initiatiejvan bezorgdeambtenaten bij vnl. regionale ovetheden. later^totendeels op^egaan in GW-subwerkgtoep diffuse bronnen en regionale
dijfuse-bronneiiteams.

Visgeleiding bij
waterkrachtcentrales
Naasrdeverbeteringvandewaterkwaliteit
zetReinwaterzichinvoornattenatuur in
hetstroomgebied vandeRijnendeMaas.
Opditmomentwordengrotehoeveelheden
migrerendevissen,zoalszeeforellenen
palingen,bijstroomafwaartse passagesvan
watetkrachtcentrales vermalenindeturbinebladen.Samenmetdesporrvissers heeft
Reinwaterditprobleemaangekaartinde
TweedeKamer.Hierdooriseenmotieaangenomendatbijelkebestaandeennieuwte
bouwenwaterkrachtcentralevisgeleidingssystemenmoetenwordenaangelegd.

