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W A T G I N G E R D A N M I S I N D E 20E E E U W ?

Waterbeleidinde21e
eeuw:lerenvandeWvo
Inderecentverschenenrapporten 'Waterbeleidvoorde21eeeuw'vandecommissieTielrooij, maar
ookin'Het blauwegoudverzilveren'vanhetRathenau Instituuten'Provinciesmakenruimtevoor
water'vandecommissie Leemhuiskomt(vrijsamengevat)hetvollendebeeldnaarvoren: we moeten
ophouden methetbeheersenvandewaternatuur metloutertechnischemiddelen,maarruimte
makenvoorwateromklaartestaanvoorde.gevokjcn vandeklimaarvcranderiiig.Dit iseenandere
maniervandenkendiewcvooralinhetruimtelijke ordenin^sprocesmoeteninbrengen.Het isniet
verstandig omeersttakenenbevoegdhedendaaropaantepassenendanpasaandegang tegaan.
Nee,nuaandeslag metdebestaande instanties methuntakenenbevoegdheden,versterktmetextra
coördinatieen regie.

thema milieu (datisnu alweerwaraan
het wegebben).Voorwater lijkt dat
gevoelnu aanwezigen het zou achteraf
weleenskunnen blijken dat het hoogtepunt reedsbereiktis.
Kortom,alsweruimte voorwater in ons
denken overruimtelijke ordening willen
implementeren, kunnen weniet volstaan
met het inzetten vandebestaande instrumenten, ookalversterken wedie(alshet
toevoegen van nogmeer coördinatie en
afstemming tenminste versterkend werkt).
Wemoeten een instrument hebbendatde
sociaal-economische motor aanstuurt omzo
vanuit dezeaandrijfkracht vanderuimtelijke ontwikkelingen impulsen tegeven aan
het ruimtelijk ordeningsproces.

Leren van deWvo
EilardJacobsleverdeonderstaande bijdrage
aandethansgevoerdediscussieoverhet
toekomstigewaterbeheer.Hij iswerkzaam
bijdeDienstWaterbeheer enRiolering,de
gezamenlijke dienstvanhet hoogheemraadschapAmstelGooienVechtende
gemeenteAmsterdam.Hijschrijft ditartikeloppersoonlijke titel.

Deanalyse waarom het niet langer verantwoord isopdehuidige wegverder tegaanis
inhet rapport vandecommissie Tielrooij in
hydrologischezingegeven.Het Rathenau
Instituut geeft vooraleenanalysevan het
besluitvormingsproces dat ruimte voor
water mogelijk moet maken.Beiden concluderen ingrotelijnen dat hetproceszoals het
nu inelkaar steekt niet werkt.Beiden
menen dat ereensterkeregierolnodigis.
Logischerwijze komen zeterecht bijde
provincie.Het rapport Leemhuis,dat in
opdracht van het IPOgeschreven is,neemt
dit natuurlijk over.
Isdezeanalyse nu compleet enzijn de
knelpunten vollediginbeeldgebracht?Bij
dediscussieoverdeoplossingen komen de
eerstekanttekeningen reedsnaarvoren.
Provincieswaarschuwen datje met het
streekplan niet opeenerggedetailleerd
niveau kan sturen endebindende werking
beperkt is. Vanuitde waterschappen
(gemeenten roepen zoietsniet)wordt dan
gepleit voormeerbindende werking van het
streekplan, hetgeendan weer bedenkingen
oproept overaltecentraleregie(wantdie
lijn kanje natuurlijk verder doortrekken
naarderijksoverheid, ietswat mogelijk inde
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5eNota ruimtelijke ordeningookwordt
voorgesteld).SectorenalsdeLandbouw(via
deLTO)ofbouwondersteunen degedachregang,maarzientegelijkertijd ook beperkingenvanuit het bedrijfseconomisch belang.
Vanuitderegionaleenplaatselijke politiek
wordtde'ruimtevoorwater'-gedachte breed
ondersteund.Tegelijkertijd wordt erop
gewezendat het tochaltijd een belangenafwegingblijft diezijzelfuiteindelijk zullen
moeten maken.Zokanje nogwelevendoorgaan.Intheoriezijn weheteens,maarzal
ruimte voorwarerookechtpraktijk worden?
Kennelijk isernogietsmeer aande
hand.Ingeenvanderapporten iseen
analysegemaakt vande sociaal-economische
motor diealleruimtelijke ontwikkelingen
aandrijft. In het bestekvaneen kort artikel
iszo'n analysenatuurlijk ooknieteventoe
tevoegen,maar een paar elementen wilik
tochwel aandragen:
• Economisch handelen wordt met name
aangestuurd door deafweging tussen
kosren enbaten.Dekosten en baten van
ruimrevoorwater zijn echter nietexpliciet inbeeld gebracht;
• Naast deverhouding tussen kosten en
baten isnogsteedsdetotale hoeveelheid
benodigde middelen sturend.Veelal
genieten goedkopeoplossingen devoorkeur bovendure,eenvoudig omdat het
makkelijker iszegefinancierd te krijgen.
Enwater verpompen isnogaltijd goedkoper dan water bergen;
• Desamenleving isbereid omdezerwee
principes teverlaten alsereen breed
gedragen gevoelbestaat datditvoor
onze toekomst verstandig is.Indezventigerjaren ontstond ditgevoelvoor het

Dewaterkwaliteit inNederland is,zeker
in Europesezin,prima oporde.Degrote
impuls hiervoor wasdevaststellingvande
Wetveronrreiniging oppervlaktewateren in
1970. Degrote kracht vandezewetwas niet
zozeerderegulerende werking,maar de
financiële sturing dieervanuit gaat.Opde
hiervoorgesignaleerde draaggolfvan maatschappelijke bereidheid om meer te betalen
voor het milieu werd eenheffing ingesteld
ophet lozen vanverontreiningen. Metde
opbrengsten uit deheffing werden de noodzakelijke investeringen in rioolwaterzuiveringsinsrallaties bekostigd. Het messneed
aantweekanten:het werd financieel
aantrekkelijk om minder verontreiniging te
lozenénerkwamen middelen beschikbaar
voor maatregelen.
Watopvalt isdat dezemanier van financiëlesturing ingeen vandegenoemde
rapporten alsbelangrijk instrument naar
voren wordtgebracht alshetgaat om het
vraagstuk 'ruimte voorwater'.Toch lijkt het
zosimpel.Voereenwaterruimteheffing in
opruimtelijke investeringen enbetaal daaruit demaatregelen.Naarmare een ruimtelijke investering meer rekening houdt met
water (c.q.meer voldoetaan dewatertoets)
betaalt men minder.Dit sluit ookvolledig
aan bij het kostenveroorzakingsbeginsel.
Natuurlijk heeft zo'n waterruimteheffing denodigehaken enogen.Dewijze
waaropthansdekosten voorwater bijde
burgerenbedrijven inrekening worden
gebrachr isdiffuus encomplex.Hieraan nog
eenheffing toevoegenzouhetalleen nog
maar ingewikkelder maken.Dewaterruimteheffing zoudan ookindetotalecontextvan
dealgeheleherschikkingvan heffingen in

hetwaterbeheer moeten worden geplaatst.
Het idealeeindbeeldvanzo'n herschikkingis
danéénwaterketenheffing, éénwatersysteemheffmg enéén waterruimteheffing.
Investeringenvannationaal belang blijven
natuurlijk gefinancierd wordenuitdealgemenebelastingen.Devoorstellenvande
commissieTogtema leverennoglangnietdie
benodigdevereenvoudiging,diezo'n watetruimteheffing mogelijk maakt.
Dediffusiteit vandetoerekeningvande
kosten voorruimte voorwaterzit echter
nietalleenindevasteheffingen, maarook
indewijze waaropdezekosten indegrondexploitatie worden verwerkt.Veelalzit water
indetotale kosten vandeopenbare ruimte,
waarin ookdewegeninfrastructuur, groenvoorzieningen enriolering zijn verdisconteert.Dewaterruimteheffing maakt de
kosten in elkgeval explicieter.
Devraagisookoferindeze tijden van
economische werking vanheffing veel
sturende werkinguitgaat.Misschien niet,
maar danzijn erin iedergevalmiddelen om
maatregelen tetreffen. Dewaardevande
heffing isookniet alleendewerkingopdit
moment, maar dedoorwerking op lange
termijn. Nu bestaat wellicht maatschappelijk draagvlak voordeinvoeringvan zo'n
heffing enisdezezelfs uit economisch
oogpunt welgunstig (afremming). Iszo'n
heffing ereenmaal,dan zaldie,zowel in
economische voor-alstegenspoed, het
handelen vandeinvesteerder inde ruimte
hoedan ookbeïnvloeden.Alsstraks het
draagvlak voor'ruimte voor watet' weer
begint aftekalven, hebben wetocheen blijvend instrument inhanden.DeWvoheffing isimmers ook,ondanks geleidelijk
verminderende maatschappelijke aandacht
voormilieu,een blijvertje.
Ennatuurlijk zorgt ookdeze heffing
voordemoeilijke afweging tussen enerzijds
eenrechtvaardige verdelingvanlasten en
andetzijds heteenvoudighouden van het
heffingstelsel, zodat de perceptiekosten
binnen deperken blijven.Dediscussieover
dewaterschapslasten heeft inelkgeval
duidelijk gemaakt dat het eivan Columbus
nogniet boven iskomen drijven.
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Onderzochte
FAK-apparatenvertonen
geen neveneffecten
Uitonderzoeknaarneveneffecten vanFAK-apparatenblijktdather/ysischeveldvandezeapparatengeen
invloedheeftopmetaalajgifte o/opcorrosie. Weliswaarishetonderzoekvan beperkteomvanggeweest,niet
alleenquaapparatuurmaarookwatdesamenstellingenvanhetwaterbetre/t,maardeomstandigheden
zijnvolgensKiwaOnderzoekenAdviesvoldoenderepresentatie/voordehuidigesituatieinNederland.
Onderdelen vandeFAK-apparaten,die
direct in contact komen met drinkwater,
kunnen weldemetaalafgifte beïnvloeden.
Ookkunnen ingebouwde FAK-apparaten het
sttomingspatroonindeleiding beïnvloeden,
waardoor dekansopcorrosieroeneemt.Om
dekans hieropteverkleinen,dient deapparatuut aandezelfde eisentevoldoenals
appendages in drinkwatetsystemen.

Kritische consumenten
Consumenten wordensteeds kritischer
overkalkafzetting in warmwatertoestellen,
inwasmachines enopsanitair. Waterleidingbedrijven ontharden het dtinkwater
om kalkafzetting tevetlagen. Desondanks
zijn erconsumenten dieomzachter water
vragen,zowelingebieden waar niet wordt
onthard alsingebieden waar welwordt
onthard. Demarkt speelt in opde behoefte
aanzachter waterdoor FAK-apparaten aan
tebieden.Dezemoeten zorgen voor minder
kalkafzetting. Erbestaat echtet twijfel over
het effect vandeze appararen.
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Neveneffecten vanFAK-apparatenop
waterkwaliteiten drinkwaterleidingen

Conclusie
Indezeventigerjaren washet milieu
onzegrorezorg.Dit hebben wemiddels een
heffing opwaterverontreiniging het watersysteem opordegebracht. Inhetbegin van
de21eeeuwis'ruimte vootwater' onze
grotezorg.Nu hebben wedekans om met
eenwaterruimteheffing ordeopzaken te
stellen. 1[
EilardJacobs
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Waterleidingbedrijven zijn terughoudend ten aanzien vandetoepassingvan
FAK-appararen,omdat eventuele neveneffecren opdedrinkwaterkwaliteit niet uitgesloten zijn. Daarom isonderzoek verricht
naardeeffecten vanFAK-apparaten opde
drinkwaterkwaliteit enop watetleidingen.
Metgestandaatdiseetde buizenopstellingen zijn effecten vanviet velschillende,
representatieve FAK-appararen onderzocht
opdemetaalafgifte door drinkwaterleidingenen opdeklagen in de drinkwaterleidingen.Hieruit isgebleken dat het fysische veld
vandeonderzochte appatatengeen invloed
heeft opdemetaalafgifte doot dtinkwatetleidingen. Ookopdeinwendige deklagen in
koperen leidingen zijn geeneffecten zichtbaat.BijdeFAK-apparaten,dieinde leiding
ingebouwd worden,kunnen de materialen
ofkoppelstukken vanhet apparaatde
metaalafgifte beïnvloeden.Bovendien kan
deconstructie van hetapparaat dedootsttomingvandrinkwaterleidingen beïnvloeden.
Het stromingspatroon vanhetwater inde
leidingverandert hierdoor en kan tot
versnelde corrosieleiden.Hetondetzoek is
uitgevoerd met vier watersamenstellingen.
Hetisnietbekendinhoevetredegemetenresultaten representatiefzijn vooralle
andere typenFAK-apparaten envoorandere
watersamenstellingen. Welis,geziende
afwezigheid vanneveneffecten binnen dit
ondetzoek, dekansgeringdat dezewel
optreden bij andere typenFAK-apparaten of
bij anderewatersamenstellingen, aldus
Kiwa.
Deresultatenvanditonderzoekzijnterugte
vindeninhetrapport'NeveneffectenvanFAKapparatenopwaterkwaliteitendrinkwaterleidingen'(BTO2000.01). Hetrapportkost5)5gulden.
Bestellenkantelefonisch:(030)60695 l&- Voor
meerinformatieoverhetonderzoekkuntucontact
opnemenmetNellieSlaatsvanKiwaOnderzoek
enAdvies:(030)60695H1T
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