Integraal waterbeheer van bestuur naar burger

Ook in de waterwereld memoreren steeds
meer auteurs de groeiende kloof tussen
bestuur en burger, soms impliciet, soms
expliciet [1,3,4]. Een fenomeen dat op alle
fronten aandacht vraagt. Het impliceert
immers een bedreiging voor ons
democratisch bestel. Legio oorzaken
wordt er voor aangegeven. Zo ook tal van
oplossingsrichtingen. Eén ervan is goede
voorlichting.
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Het publiek op begrijpelijke doch
volwassen wijze kond doen van zaken
waarmee bestuurders begaan zijn. In de
waterwereld is dat onmiskenbaar het
integrale waterbeheer. Sinds de
introductie van de nota 'Omgaan met
water' in 1985 is geen bestuurder
verstoken geweest van deze nieuwe
benadering van water. Op rijksniveau is er
de Derde Nota Waterhuishouding, op
provinciaal niveau zijn er de Waterhuishoudingsplannen en op niveau van de
waterbeheerders de Integrale Waterbeheersplannen. En voor de burger zijn er
plotseling snel stijgende heffingen. De
aankondiging van verhoging is c.q. wordt
veelal voorzien van een begeleidend
schrijven. In de meeste gevallen biedt de
verstrekte informatie onvoldoende inzicht
in beleid. Ook na het lezen van de folder
ontbeert de burger vaak de kennis om de
noodzaak van participatie te kunnen
inzien. Hij voelt zich niet aangesproken,
niet betrokken. De beoogde verkleining
van de afstand tussen bestuur en burger
blijft uit.
In navolgende paragrafen is getracht een
handreiking te geven aan hen die de
waarde inzien van vergroting van het
maatschappelijk draagvlak. De tekst is
slechts bedoeld als gedachtengang voor
presentaties, als een mogelijk bruikbare
logica.
Allereerst is integraal waterbeheer in
historisch en actueel perspectief geplaatst.
Daarna is het begrip onderverdeeld in
drie dimensies, per dimensie toegelicht en
zijn de drie dimensies met elkaar in
verband gebracht in de vorm van een
kubus. Tenslotte is de bruikbaarheid van
de visualisatie van integraal waterbeheer
getoetst aan de hand van een 'case study'.
Waterbeheer toen en nu
De haat-liefde verhouding tussen Nedcr-

Samenvatting
De afstand tussen bestuur en burger groeit. Zo ook in de waterwereld. Goede
voorlichting is één van de middelen waarmee de kloof mogelijk kan worden
beslecht. Het behelst hier een heldere uitleg van een steeds complexer
waterbeheer. Als hulpmiddel kan gebruik worden gemaakt van de in dit artikel
gevisualiseerde analyse van het waterbeheer. Er zijn drie dimensies
onderscheiden en met elkaar in verband gebracht. Het resulteert in één
afbeelding: de waterkubus. Aan de hand hiervan kan de noodzaak van integraal
waterbeheer ook voor de niet direct ingewijden inzichtelijk worden gemaakt. Het
hierdoor te ontstane draagvlak is een voorwaarde voor het verder in praktijk
brengen van het nieuwe waterbeheer.

land en water heeft wereldfaam.
Gedeeltelijk onder de zeespiegel en toch
droge voeten, bedijkte polders mei een
instelbaar peilbeheer en de grootste haven
als schakel tussen Maas en Rijn en de
Noordzee. Een schets die slechts bestaat
bij de gratie van technische hoogstandjes.
Elke wens leek uitvoerbaar en elk
probleem oplosbaar. De enorme groei van
de bevolking en de economie maakten
daar een einde aan. Uitvoering van een
wens van de één vormde het begin van
een probleem voor de ander. Ingrepen
sorteerden per saldo meer ongewenste
neveneffecten dan oplossingen voor
bedoelde problemen. Veel organisaties
luidden met toenemende frequentie de
noodklok. Als reactie hierop deed de rijksoverheid aan het einde van de jaren
tachtig een nieuwe generatie nota's het
licht zien. De Derde Nota Waterhuishouding was er één van. Daarin staan
de woorden 'integraal' en 'duurzaam'
centraal. De geconstateerde ontwikkeling
zou slechts kunnen worden gekeerd door

het water als systeem ie benaderen, door
rekening te houden met alle relevante
functies en door beleid en beheer beter op
elkaar af te stemmen. Drie dimensies die
in samenhang moeten worden bezien.
Naar nu blijkt luidden deze woorden de
geboorte in van 'integraal waterbeheer'.
Inmiddels zijn de gedachten achter
integraal waterbeheer via wetten
verankerd in het waterbeheer. Zo schrijft
de Wet op de waterhuishouding voor dat
elke provincie een Waterhuishoudingsplan opstelt, waarin het
provinciaal beleid inzake waterbeheer is
vastgelegd. Deze waterhuishoudingsplannen vormen het kader voor waterbeheerders, die het beleid moeten
uitvoeren.
Anno 1993 zijn veel waterbeheerders
doende met het opstellen van hun
zogeheten Integrale Waterbeheersplannen. Hierin is of wordt vastgelegd
welke maatregelen de komende jaren
zullen worden uitgevoerd.
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Ajh. 1 - Eerste dimensie van Integraal Waterbeheer;
samenhang tussen de elementen.

Afi. 2 - Tweede dimensie van Integraal Waterbeheer:
functies e.g. belangen van ieatersysternen.

Afi. 3 - Derde dimensie van Integraal Waterbeheer:
samenhang tussen de voor water meest relevante
beleidsvelden.

Naast bekende maatregelen is ook een
aantal nieuw. Te denken valt aan
herinrichting van oevers, gericht op
verbetering van de visstand. In het
algemeen zijn de maatregelen bedoeld om
zoveel mogelijk functies te dienen.
Multifunctionaliteit is immers een
belangrijk goed voor een zo klein en
dichtbevolkt land als het onze.

economische en demografische ontwikkelingen van directe invloed (geweest)
op één of enkele elementen van de
verschillende watersystemen. De samenhang tussen de elementen maakt dat dit
ook voor de watersystemen als geheel
geldt. Het nieuwe rijksbeleid is er dan ook
op gericht een watersysteem meer als
eenheid te benaderen (zie afb. 1).Zo staat
het Rijk meer afstemming voor van het
door de verschillende instanties gevoerde
beheer. De Wet op de waterhuishouding
(1990) legt afstemming zelfs op als een
wettelijke plicht.

systeem. Ook staan deze pijlen voor
relaties tussen de verschillende belangen,
via de elementen. Zo kan de winning van
grondwater voor de bereiding van drinkwater van invloed zijn op de natuur. Deze
relatie tussen drinkwater en natuur loopt
via een watersysteem. Hen ander voorbeeld is de relatie tussen landbouw en
natuur, daar vroegtijdige ontwatering
(waterkwantiteit) gunstig is voor het
eerste en ongunstig is voor het tweede
belang.

Eerste dimensie van integraal
waterbeheer
De ons zo bekende watersystemen zoals
oceanen, rivieren, meren en beken
vormen de basis van alle leven op aarde.
Het is de mens die binnen deze systemen
verschillende elementen heeft onderscheiden en benoemd. Water in de bodem
heet grondwater, zichtbaar water oppervlaktewater, de hoeveelheid water waterkwantiteit en de toestand van het water
waterkwaliteit. Vier elementen binnen een
watersysteem die in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Immers,
neerslag op plaats X dringt in de bodem,
wordt grondwater en komt op plaats Y
weer als kwelwater aan het oppervlak.
Het beheer van watersystemen is van
oudsher sterk gericht op de losse
elementen en niet op het systeem als
eenheid. Zo is de kwantiteit van het
oppervlaktewater al eeuwen een zaak van
de water- en hoogheemraadschappen, ligt
de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater al zo'n twintig jaar bij de
zuiveringschappen c.q. all-in-waterschappen en behartigen de provincies de
belangen van het grondwater. Voorts zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor het
verzamelen en afvoeren van afval- en
hemelwater in stedelijke gebieden
(riolering).
Door de prominente plaats die water
binnen Nederland inneemt zijn

Door het nog bestaande verschil tussen
wensen (benaderen van een watersysteem
als eenheid) en praktijk (voeren van een
niet altijd eensluidend, soms zelfs tegenstrijdig beheer) staan de geschetste
beheersverantwoordelijkheden volop in
de belangstelling.
Tweede dimensie van integraal
waterbeheer
In de loop van de tijd heeft de mens aan
watersystemen functies toegekend, al dan
niet bewust. Deze min of meer 'spontaan'
toegekende functies hebben zich ontwikkeld tot geldende belangen. Hen aantal
ervan staat aangegeven in afbeelding 2. Al
deze belangen doen enerzijds een beroep
op het watersysteem en plegen er anderzijds een aanslag op, in welke vorm ook.
Zo maakt de (water)recreatie bij voorkeur
gebruik van water van goede kwaliteit
voor bijvoorbeeld zwemmen, zeilen of
surfen, terwijl het de waterkwaliteit danig
kan verslechteren door uitspoeling van
lakbeschermingsmiddelen en faecaliën.
De wisselwerking tussen belangen en
watersystemen maakt dat tussen
afbeelding 1en afbeelding 2 in totaal vier
maal zes pijlen te trekken zijn. Pijlen die
de tweezijdige relatie aangeven tussen de
belangen en de elementen van een water-

Derde dimensie van integraal
waterbeheer
Tot op de dag van vandaag neemt het
aantal belangen dat beroep doet op watersystemen toe. Zonder beleid zou dit
proces uiteindelijk leiden tot de teloorgang
van alle belangen. (Goed) beleid is dus
een harde randvoorwaarde voor ons
bestaan. Daar water deel uitmaakt van de
ruimte en ook één van de drie milieucompartimenten vormt, gaat het hier
vooral om beleid op het gebied van water,
ruimtelijke ordening en milieu.
Het beleid van de diverse overheden is er
op gericht keuzes te maken over het
gebruik van de ruimte. Immers niet alle
belangen zijn met elkaar te verenigen
binnen een beperkte ruimte. In het kader
van Integraal Waterbeheer is dit kiezen
een zaak van de gezamenlijke overheden
en beheerders (zie afb. 3). Zij zijn het die
de belangen letterlijk en figuurlijk een
eenduidige plaats moeten toewijzen, na ze
ten opzichte van elkaar te hebben
gewogen. Dit rationeel toekennen van
functies aan (delen van) de desbetreffende ruimte kan ver strekkende
gevolgen hebben. Zo kan het voorkomen
dat de toegekende functies niet stroken
met de geldende belangen. In dergelijke
gevallen zullen de belangen op den duur
moeten wijken voor de functies. Het
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beleid moet immers in de praktijk gestalte
krijgen.
Drie dimensies in relatie tot elkaar
Zoals al vermeld heeft integraal waterbeheer in korte tijd een ongekende vlucht
genomen, althans op papier. In bestuurlijke noch ambtelijke kring wordt
getwijfeld aan de juistheid van de richting
van het beleid. Toch laat het in praktijk
brengen van het nieuwe waterbeheer op
zich wachten, een enkel project daargelaten. Belangrijkste oorzaken hiervan
zijn de bepaald nog niet optimale samenwerking tussen betrokken instanties en de
hoge kosten die implementatie met zich
meebrengt. De eerste oorzaak lijkt een
zaak van tijd, nodig om bestuurders te
laten wennen aan de noodzaak van
intensieve samenwerking. De tweede
oorzaak kan pas worden weggenomen als
de burger bereid is tot betaling in de vorm
van ingrijpend hogere heffingen. Deze
bereidheid is nauw gerelateerd aan het
inzien van de waarde van de nieuwe koers
en het daadwerkelijk waarnemen van
concrete verbeteringen. Het kunnen
inzien van de waarde vergt goede voorlichting. Hierop anticiperend zijn de drie
dimensies van 'Integraal Waterbeheer' in
één afbeelding gevisualiseerd en als
zodanig met elkaar in verband gebracht
(zie afb. 4). De kubus die hiermee ontstaat
kan worden gezien als hulpmiddel bij de
voorlichting. Overigens is voor de helderheid van de afbeelding de kluwen aan
pijlen tussen de dimensies niet weergegeven.
Van theorie tot praktijk
De gebruikswaarde van de waterkubus
voor gebiedsgerichte presentaties over het
nieuwe waterbeheer is getoetst aan de
hand van een 'case studv'. Het betreft een
Afb. 4 - Drie dimensies van Integraal Waterbeheer: Je
waterkubus.

in 1988 uitgevoerd project door het
Centrum voor Milieukunde Leiden
(CML). Doelstelling was het analyseren
van het waterbeheer in Oost-Twente en
het aangeven van mogelijkheden om tot
een meer integraal beheer te komen. Voor
een uitgebreide beschrijving van het
project wordt verwezen naar een artikel in
dit blad [2].
Het watersysteem waarop het project zich
richt is het stroomgebied van de Bornsebeek, als deel van de Regge tussen Oldenzaal, Enschede en Almelo. De waterkwaliteit van de Bornsebeek zelf is slecht.
Die van aanvoerende zijbeken overwegend matig. De waterkwantiteit
vertoont een sterk verstoorde dynamiek.
Onder meer het relatief grote verharde
oppervlak zorgt voor enorme piekafvoeren na een overmatig aanbod van
regenwater. Dit kan leiden tot overstromingen en het wegspoelen van
bodem- en oevermateriaal. Door de snelle
wegspoeling komen 's zomers watertekorten voor. Door de beïnvloeding van
het oppervlaktewater verandert ook het
grondwater. De kwaliteit ervan gaat
achteruit door verontreinigingsbronnen in
het infiltratiegebied. De kwantiteit
vermindert door het afspoelen van het
verharde oppervlak, de snelle ontwatering
van het landelijk gebied in het voorjaar en
de onttrekking voor diverse doeleinden.
Op zijn beurt zijn veranderingen in het
grondwater weer van invloed op het
oppervlaktewater, vooral in kwelgebieden.
Zoals geschetst staan in dit gebied de vier
elementen binnen de eerste dimensie zeer
nauw in relatie tot elkaar.
Binnen de tweede dimensie zijn voor het
stroomgebied vier belangrijke functies c.q.
belangen te onderscheiden: natuur,
landbouw, drinkwaterwinning en waterafvoer. Tussen de functies onderling
bestaan directe en indirecte relaties. Met
de directe is gedoeld op het ruimtelijk
naast elkaar voorkomen of juist het elkaar
uitsluiten. Immers een vierkante meter
kan niet door alle functies worden
gebruikt. De indirecte relaties tussen de
functies lopen via de eerste dimensie. Zo
is vroege voorjaarsontwatering in
landbouwgebieden direct van invloed op
de kwantiteit van water in de beken en de
bodem en daarmee ook op het grondwater
en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De landbouw staat hier via beïnvloeding
van de eerste dimensie in relatie met
natuur en drinkwaterwinning, omdat deze
functies sterk afhankelijk zijn van de
waterkwaliteit en -kwantiteit. Met behulp
van de kubus kunnen genoemde relaties
worden gevisualiseerd. Daarnaast kunnen

effecten van maatregelen op het geheel
eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.
De in voornoemd project aangegeven
maatregelen voor structurele verbetering
variëren van waterhuishoudkundige tot
ruimtelijke: verdergaande defosfatering,
aanleg van bergingsvijvers voor riooloverstortingen, hermeandering, aanleg
van retentiebekkens en bossen, etc. Het
beleid c.q. beheer is hiermee niet alleen
een zaak van de waterbeheerder:
Waterschap Regge en Dinkel. Vanwege
de ruimtelijke aspecten zijn onder meer
ook de provincie Overijssel en inliggende
gemeenten belangrijke actoren. Door de
betrokken instanties zal een eensluidende
visie moeten worden ontwikkeld waarna
deze kan worden geïmplementeerd in de
wettelijke kaders: Streekplannen, Waterhuishoudingsplannen en Bestemmingsplannen. Pas na onderlinge afstemming
van beleidsvoornemens kan een visie te
zijner tijd concreet aan het publiek worden
getoond. De pijlen binnen de derde
dimensie staan dan ook voor het aangaan
van open debatten tussen relevante
actoren.
Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat dit pleidooi
voor goede voorlichting zich niet beperkt
tot geschreven tekst. Ook andere media
zullen moeten worden aangewend om
bestuurder en burger tot elkaar te
brengen, waar het gaat om het nieuwe
denken over water en ruimte om ons
heen. In dit kader is het vermeldenswaardig dat de NOS zeer binnenkort een
publieksgerichte film over integraal waterbeheer vertoont. Het gaat om een HD IVproduktie onder de titel 'Heldere kijk op
water', onder meer geïnitieerd door het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en
de Unie van Waterschappen. Aan de orde
komen de waterhuishouding van Nederland, problemen ermee en oplossingsrichtingen. De gedachte achter de waterkubus loopt als rode draad door de film,
zodanig dat de kubus als het ware is
vertaald in beelden.
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