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"Hetwaterbeleid
wordtpolitiek steeds
belangrijker"
'Enwieinacjdat meisjedanwelzijn?',dachtdemannenwerelddiewatersectorheettoenMelanie
Schultzvan Hacken(33),destijds relatie/onbekend,inheteerstekabinetBalkenendeaantradals
staatssecretarisvanVerkeerenWaterstaat.Aitderhalfjaar laterlijktdescepsisverdwenen.Schultz
vanHacken is^roeid inhaar rolenbijaanvang vanhaartweedetermijn werddeVVD-pofitica
veclal^cwaardeerdomhaaropenbestuurlijkestijl.Enookhetfeitdatonderhaar kordaterc^iehet
Nationaal Bestuursakkoord Waterondertekendwerdterwijl hetkabinetdemissionairwas, leverde
haarpuntenop.Tochiserno^eenaantalstevigenotentekrakenvoordestaatssecretaris.Hoog tijd
dusvooreencjesprekmetdebewindsvrouwe.
Het tjokvolle programma vanMelanie
SchultzvanHaegenisalseenracetegende
klok.Degoedgevuldeambtsportefeuille van
destaatssecretaris houdt haardanigbezig.
Eentoespraakhier,hetstartschot vaneen
nieuwproject daarendantussendoor nog
debatteren indeKamer.Ruimte vooreen
interviewisernauwelijks enalsdaneindelijk eenafspraak kan wordengeprikt,na
haar toespraakopdeSpiegeldagWateren
Ruimte 2003,isdetijd beperkt.MaarSchultz
vanHaegenzelflaatzichdooralledrukte
nietvandewijs brengen.Sterker nog,zelijkt
ervan tegenieten.Zelfverzekerd geeft zeantwoorden opdevragen.Despiekbriefdieze
vanhaarvoorlichter krijgt aangereikt, duwt
zewegmetdewoorden:"Dathoeft niet,ik
kanhetweluitmijn hoofd!"MetSchiphol,
deNSenhetwaterbeleid inhaar pakket
heeft SchultzvanHaegen hetdus druk.
Maaralhoeweldediscussierondom Schiphol
recenrelijk haardirecteaandachtvroeg,
wordt hetwaterzekernietvergeten."Water
neemt eenflink deelvanmijn tijd inbeslag.
Zekeralsjekijkt naarafgelopen zomerwaar
natuurlijk dedroogtedenodige aandacht
vergde.Hetiseenheeldivers beleidsterrein.
Hetgaatniet alleenmaaromruimte voor
waterofdedroogteproblematiek, maarook
omdebaggerproblematiek. Erzijn ookveel
partijen bij betrokken:gemeenten,provincies,waterschappen; veeloverleg.Daarnaast
gebeurt het nodigeaansymposia waardit
soortonderwerpen aandeordezijn,zoals
vandaagdeSpiegeldag.Sowiesolopen
momenteel veelconcreteprojecten opgebied
vanwater.Datbetekentdatikveelinhet
land ben.Opbezoekbijdewaterschappen en
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burgerinitiatieven. Het waterbeleid ispolitiekgezienbelangrijkergeworden.Vroeger
wasdewaterwoordvoerder nietbepaaldde
allerspannendstejob indeKamer.Tegenwoordigstrijden zevolgensmij omdeze
portefeuille. Enlogischook,water is natuurlijkeenprachtig onderwerp!"

Ruimtelijke ordening
Methetwaterbeleid hoogopdepolitieke
agenda ishetinteressant omteweten hoe
hetervoorstaatmetdenieuwenota met
betrekking totderuimtelijke ordening.De
roldiewater hierin toebedeeld krijgt, kan
eenbelangrijk signaalzijn voorde toekomst
vanhetbeleid.
"Nederlanders hebbensomsnogteweinigbesefvanhoebelangrijk watervoorhen
is.WijleveninNederland grotendeels met
onzevoeteninhet water.Dertigprocentvan
Nederland ligt onder
hetzeespiegelniveau en
zestigprocent looptde
kansteoverstromen.
Daarmoeten weons
heelergvan bewust
zijn. Hetdrogevoeten
willen hebben,heteconomischkunnen ontwikkelen vanonsland,
houdt indatje watereenbelangrijke plekin
hetoverheidsbeleid moetgeven.Wemoeten
zorgendatdepolitiekdaardenodigeaandachtvoorheeft." "Indenieuwenota RuimtelijkeOrdeningmoetwater leidend zijn.
Wemoetenvoorkomendatergensgebouwd
ofontwikkeld gaat worden waardit met
waterhetslechtsteuitkomt.Dusdatbetekent niet indediepstedelen.Daarnaast
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moetdeinfrastructuur leidendzijn.Opdie
manier komje toteengoede ruimtelijke
ordening.""Diverseministeries zijn bijdeze
nota betrokken.Detrekker isnatuurlijk de
minister vanVROM,maarookVerkeeren
Waterstaat ishierbij zeeractiefbetrokken,
zowelvanuir infrasrructuur alsvanuit
water.Indestellingnamebrief enookzomereeninheteersteconceptvandeNota RuimtelijkeOrdening,krijgt watereenbelangrijkeplek.""Gelukkigmaar",vervolgtSchultz
vanHaegen lachend,"hetzounamelijk vervelendzijn alsalleenwijbijVerkeeren
Waterstaatdaarin geloofden!"

Kaderrichtlijn Water
NietalleendeNotaRuimtelijke Ordening isvanbelangvoorhetwaterbeleid.Ook
derichtlijnen dievanuirBrusselkomen,
zoalsdeEuropeseKaderrichtlijn Water,hebbeninvloedophetbeleid.SchultzvanHaegenervaartzezowellastigalspositief "De
Kaderrichtlijn Warer isnatuurlijk heelerg
belangrijk, want Brussel
heeft aanalle lidstaten
eisengesteld overde
kwaliteit vanhet water.
Erwordt heel duidelijk
aangegevenaanwelke
minimum voorwaarden
wemoetenvoldoen.Aan
deenekant isdatvooronslastig,wantwe
hebben veelwaterenwemoetendusaan
veelvoldoenalsjeditsoorteisenopjedak
krijgt.Aandeanderekantishetookgoed,
omdat weinmiddelswelwetendatje niet
meerperlandje waterproblematiek kan
aanpakken.Kijkmaarnaardewaterkwaliteit.Alshetwatereldersvervuildwordten
hetstroomt bij onsbinnen dan kunnen wij
ernatuurlijk aanwerkenwatwewillen,

"IndenieuweNota

RuimtelijkeOrdening

moetwaterleidendzijn'

maardatschietnietop.Enhetgeldtook
voordekwantiteit,alsjekijkt naarhoeje
gezamenlijk die overstromingsproblematiek
kunaanpakken.Voorwatdat laatste betreft,
wilikwanneer weindetweedehelft van
volgendjaar zesmaanden langvoorzitter
vandeEuropeseUniezijn eeneersteslag
maken meteengrensoverschrijdende, integraleaanpak."

Noodoverloop
Deoverstromingsproblematiek iseen
punt datookineigenland nogdenodige
aandacht vraagtvandestaatssecretaris.Het
kabinet moeteen besluitgaan nemen
omtrentdenoodoverloopgebieden. Ondertussen looptdeTweedeKamernognietecht
warm voordezeplannen.Desondanks houdt
SchultzvanHaegen nogsteedsvastaan haar
visie:lievergecontroleerd dan ongecontroleerdoverstromen."Hetbesluitoverde
noodoverloopgebieden doet het kabinet in
samenhang metanderegroteprojecten die
na2010aandeordezijn.Wemogen budgettairgeziennietover2010heenkijken Pas
aanheteindevanhetjaargaanwe bekijken
hoeveelbudget wevoordeze projecten
mogen uittrekken.Inhoudelijk gezien kunnen wepasdanermeenaarbuiten.""Vande
Kamerhebiknoggeenduidelijke signalen
gehoorddatzetegendenoodoverloopgebiedenzijn.Zezetten welveelvraagtekens bij
dezeplannen.Datisopzichookgoed,want

Alsweeenbesluitnemen,zalhetaltijd een
hetistocheenuniekproject. Het isrampenbeheersing.Hetgaat nietomeen alternatief
voorlopigbesluitzijn.Wantpasals'Ruimte
voorveiligheid, wantjemoettochookje
voordeRivier'klaar is,kunnen weechtzien
structurele programma blijven uitvoeren,
waternodigisindatgebied."
zoals'Ruimte voordeRivier'.Hetgaaterom
datalserdan tochwatgebeurt,hetgeconVeiligheid
troleerd ofongecontroleerd plaatsvindt.Ik
Detoekomst isduseenonzekere factor
zegdan lievergecontroleerd, wantdan weet
inhetwaterbeleid.SchultzvanHaegenwil
jedat hetwater inminder bewoondgebied
danookeerstnoghetéénenander duidelijk
komt,datdesteden ontzienworden,jedaarkrijgen tenaanzien vandietoekomst voormeemensenlevens redtenookdeeconomidatspijkers met koppenworden geslagen.
scheschadebeperkt.""Toenduidelijk werd
"Onzegrootste prioriteit isveiligheid.Wij
daterzoveelbezwaren tegendenoodoverhebbendaaromalheelveelprojecten uitloopgebieden waren,
staanomdetoekomst
hebikdeprovinciesuit- O î l Z CQYOOtStC p H O H t C l t 15 goedinbeeld tekrijgen,
genodigd metalternaDenkaandeSpantieventekomen.Die
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krachtstudiebijdeRijn,
deintegrale verkenning
moetikserieus bekijbijdeMaasennaaranderezakenzoalszijn
ken.Ooklopenonderzoeken naarwater
onzenormen noghoudbaar.Jekunt nameallemaalinDuitslandgebeurt.Aldie inforlijk pasechtmaatregelen nemen alsjede
matiemoetwordengecombineerd omte
noodzaakervanookinjewetverankert.Als
zienwateennoodoverloop nu preciesvoor
jeindeweteengrotereafvoer gaatverankeoplossing biedt.Want hetprincipekangoed
ren,danmoetje daarwelbewijs voorhebzijn, maaralshetuiteindelijk nietwerktin
ben.""Wezijn nu voorherheleland bezig
diepoldersofalsernietgenoegwater komt,
meteenproject 'Veiligheid Nederland in
dan ishet natuurlijk nutteloos omgeld
Kaart',waarbij perdijkring wordtgekeken
daaraan uit tegeven.""Alskabinet hebben
naardestevigheid ervan.Ikverwachtdatwe
wedusnoggeendefinitief besluit genomen
overtwee,driejaar, alsaldie toekomstverofwehetwelofnietopdiemanier willen
kenningen klaarzijn,wezoveelkennishebdoen.Bovendien hebben we tegelijkertijd
benverzamelddatwealweerdeeerstestapooknogandereprogramma's lopen.Weer
penkunnen gaandoenvoordevolgende
verderetoekomstvisies overhet misschien
fase.Jemoetdatniettevroeggaan doen,
nogweerverderverbreden vanderivieren.
vind ik.Maar wewaarschuwen wel.Wekunnen ziendatdeklimaatverandering effect
heeft, maarvoordatje opbasisdaarvan
maatregelen neemt moetje welzeker zijn
vanjezaak.Alsje mensenvraagtuiteen
bepaaldgebied tevertrekken,dan moetje
dat natuurlijk welgestaafd kunnen doen."
"Ondertussen moetenwenu welde
geestenrijp maken,wantjezietdatde
ingrepen veelgeldkosten,nietalleenvanwegedewaterkundige ingrepen, maarook
omdat wanneerjedraagvlakwilkrijgen voor
projecten,jecombinaties moetaangaanvan
waterergensterugbrengen envervolgensde
anderebestemmingeenalternatiefgeven.
Ensomscombinatiesdaarvan.Daargaan
vaakdemeestekosten inzitten.Dankunje
zeggenisdatdanalleenvoorwater?Nou
nee,wantdan hebjemeteeneenmooieherinrichting vanjegebied.Dusdaarismeer
baatbij tebehalendanalleendrogevoeten."
HetgesprekmetSchultzvanHaegen eindigt
vrij abrupt.Detijd isop.Welbestaat nog
gelegenheid voorhetmakenvaneen foto.
Hetenigemoment waaropSchultzvanHaegenzichevenongemakkelijk lijkt tevoelen.
Nadelaatsteflits vanhet fototoestel maakt
zezichsneluit devoeten.Devolgende
afspraak roept.Nogeenkortegroetenwegis
ze.Opnaar hetvolgendeagendapunt. Ç
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