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Duurzame ontwikkeling: niet gokken op een technische
oplossing
ICID-CIID
1. Waterbeheer in Nederland - een
kort historisch overzicht
In het Nederlandse waterbeheer is een
aantal fasen te onderscheiden. Deze zijn:

wikkeling van motoren: van windmolens
naar stoomgemalen naar dieselgemalen
naar de automatische, elektrische gemalen
van tegenwoordig.

intensieve overleg met de overige Rijnoeverstaten over terugdringen van de
verontreiniging van deze rivier niet onvermeld blijven.

Fase 1. Kolonisatie (vanaf ca. 700 v.C.)
De kolonisatie van het lage deel van
Nederland is begonnen rond de zevende
eeuw voor Christus. Vanuit het oosten
trokken pioniers het laagland in. Zij
vestigden zich op de stroomruggen van
kreken en rivieren, die van nature relatief
hoog gelegen zijn.

Het kwantiteitsbeheer was aanvankelijk
uitsluitend gericht op het beperken van de
wateroverlast die optreedt als gevolg van
het gemiddelde neerslagoverschot dat we
hier hebben. Naarmate het beperken van
wateroverlast minder problemen ging
opleveren, ontstond meer belangstelling
voor de andere zijde van kwantiteitsbeheer, namelijk het voorkomen van
watertekorten. Deze problematiek speelt
in droge zomers in Nederland, vooral op
de hoge zandgronden in het oosten en
zuiden van het land, maar ook in het laaggelegen westen. Door het graven van
aanvoerkanalen en de ontwikkeling van
beregeningsinstallaties kon ook dit
probleem grotendeels worden opgelost.
We zijn dan echter al gearriveerd in het
midden van deze eeuw.

Fase 5. Integraal waterbeheer (vanaf 1985)
Toen ook het kwaliteitsbeheer het
gewenste effect begon te sorteren en daardoor minder urgent problematisch werd,
kon de aandacht zich richten op een
verfijning van de afstemming tussen
waterbeheer enerzijds en het scala aan
functies die water vervult, zowel
economische als ecologische. Het bereiken
van duurzame ontwikkeling staat hierin
centraal. Deze verbeterde afstemming
noemt men integraal waterbeheer;
integraal vanwege de brede kijk die men
tracht te kweken.
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Later beschermden zich ook tegen overstromingen door hun huizen en stallen te
bouwen op zelf opgeworpen heuvels,
terpen genaamd.
Fase 2. Stabilisatie en landaanwinningen
(vanaf ca. 1000)
Toen de bevolkingsdichtheid hoog genoeg
werd, werd op diverse plaatsen begonnen
met bescherming van niet alleen de woonplaatsen, maar ook van de landbouwgrond, tegen overstromingen, door het
bouwen van dijken. Hierbij werd zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
hoogten: de duinen langs de kust, de
terpen in Friesland. Hoe gebrekkig deze
eerste dijken ook waren, hoe vaak ze ook
werden doorbroken bij sterker dan
gemiddelde stormen; ze voorzagen in de
noodzakelijke betere continuïteit van de
voedselvoorziening. De ingedijkte
gebieden waren voorzien van uitwateringssluizen, om in de winter het
neerslagoverschot onder zwaartekracht te
lozen. Op deze manier konden gronden
die alleen bij vloed onder water liepen
worden beveiligd.
Fase 3. Kwantiteitsbeheer (vanaf ca. 1500)
In deze fase kwam geleidelijk de technologie beschikbaar, om water op te voeren.
Van enorm belang hierin is de ontwikkeling van de windmolen. Deze was
aanvankelijk voorzien van een
schoepenrad, later van een vijzel. Hiermee
konden gronden tot een diepte van ca.
4 m beneden zeeniveau droog worden
gemaakt en gehouden.
Geleidelijk aan kwamen steeds meer
mogelijkheden beschikbaar om een zo
goed mogelijk kwantiteitsbeheer te
voeren. Te denken valt aan de ont-

Meer en meer begint dan ook de landbouw erkenning te krijgen als een nationaal belang, namelijk voor de voedselvoorziening; hieraan heeft de Eerste
Wereldoorlog, waarin Nederland weliswaar neutraal bleef maar waarin een groot
deel van de handel met het buitenland
stilviel, in niet geringe mate bijgedragen.
Deze erkenning heeft geleid tot veel
onderzoek, (stichting Landbouwuniversiteit, 1918), wat onder andere geleid heeft
tot een rationele beschouwing van de
relaties tussen water, bodem en plant.
Fase 4. Kwaliteitsbeheer (vanaf 1965)
Kwam in de loop van deze eeuw het
kwantiteitsbeheer steeds beter onder
controle, problemen bleven de kop
opsteken. Steeds sterker werden de
nadelige gevolgen merkbaar van de sterke
economische groei, industrialisatie en
bevolkingsgroei sinds de Tweede Wereldoorlog. De vervuiling die daarmee
gepaard ging kon niet langer worden
genegeerd; daarbij moet natuurlijk
vermeld worden, dat de gestegen welvaart
opofferingen voor het milieu maatschappelijk aanvaardbaar maakte. Deze
problematiek was niet langer regionaal. In
nagenoeg heel Nederland kwam ze voor.
Een en ander leidde tot de erkenning dat
ingrijpen noodzakelijk was en dat daarvoor een wettelijk kader moest worden
geschapen. Dat gebeurde in 1965 met het
aannemen van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren, die vervuiling aan
banden legde en door heffingen geld
beschikbaar maakte voor de bouw van
zuiveringsinstallaties. Tevens mag het

Integraal waterbeheer kan men
omschrijven als: bevordering van het
functioneren van water als systeem, met
inachtneming van alle betrokken
belangen. Naast kwantitatieve en kwalitatieve aspecten worden nu ook de
ruimtelijke aspecten in ogenschouw
genomen, en wordt gezocht naar de
relaties tussen water, bodem en lucht,
fysiek zowel als bestuurlijk/organisatorisch.
De waterbeheersing in Nederland is dus
begonnen met beveiliging tegen overstromingen, eerst met terpen, later met
dijken. Vervolgens is men zich gaan
richten op het beperken van wateroverlast
voor de landbouw. Dit was een langdurige
fase, die zich na enkele eeuwen ook ging
richten op het beperken van watertekorten voor de landbouw. Dan, in de
2e helft van de 20e eeuw, beginnen de
veranderingen zich snel te voltrekken.
Verbetering van de waterkwaliteit door
zuivering vergt en krijgt grote aandacht.
Als deze inspanningen hun effect hebben
veroorzaakt, blijkt een 'fijnafstemming'
gewenst. Deze fijnafstemming wordt
momenteel gestalte gegeven in integraal
waterbeheer, waarbij men probeert het
systeem water centraal te stellen en
daarvan een duurzame ontwikkeling te
waarborgen.
Hij het doornemen van deze fasering moet
men zich bedenken, dat de activiteiten in
elke volgende fase die in de voorgaande
fase op de achtergrond drukken, maar niet
uitsluiten (het Deltaplan is van de
20e eeuw!).
Uit het bovenstaande blijkt een snelle
toename van in beschouwing genomen
belangen in de laatste eeuw, vooral in de
laatste decennia. Tevens blijkt een steeds
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minder bepalende rol van de fysieke
omgeving in de problematiek; de
problemen worden steeds universeler. Dit
uit zich in de schaal waarop problemen
worden aangepakt (zeer veel terpen/2000
waterschappen/200 waterschappen/
nationale wetgeving/internationaal
overleg).
2. Een denkmodel voor het
waterbeheer
Om een gestructureerde vergelijking
tussen diverse waterbeheerssystemen te
maken presenteer ik een denkmodel dat
op een iets hoger abstractieniveau weergeeft, hoe de samenhangen in het waterbeheer worden gezien. Het doel van het
model is uitdrukkelijk niet een 'kookboek'
te zijn of zelfs maar een checklist te
bieden van te behandelen punten. Een
dergelijke mate van concreetheid is niet
verenigbaar met de beoogde brede geldigheid. Wat het model wel biedt is een
kapstok die de waarnemer kan helpen zijn
gedachten te ordenen.
De basisgedachte van het model is, dat
het waterbeheer wordt bepaald door de
sleutelfactoren:
- fysieke omgeving;
- sociale omgeving;
- maatschappelijke behoefte;
- maatschappelijke factoren.
De fysieke omgeving omvat zaken als
klimaat, bodemgesteldheid en hoogteligging ten opzichte van zeeën en/of
rivieren. Deze factoren zijn bepalend of
tenminste medebepalend voor de
problematiek die in een gegeven gebied
speelt. De fysieke omgeving laat zich in
het algemeen niet beïnvloeden door het
gevoerde waterbeheer.
De sociale omgeving is het complex van
sociale, culturele en politieke factoren, die
de manier bepalen waarop de mens zijn
omgeving beschouwt. Factoren die een rol
spelen in de beschrijving van de sociale
omgeving zijn stabiliteit, organisatiegraad,
institutionele ontwikkeling en machtsverhoudingen. De sociale omgeving is van
groot belang voor het waterbeheer;
beïnvloeding van de sociale omgeving
door het waterbeheer vindt ook plaats,
maar is vaak pas op langere termijn
merkbaar.
De maatschappelijke behoefte is de factor
die bepaalt waarom ontwikkelingen plaatsvinden. De maatschappelijke behoeften in
het waterbeheer zijn veiligheid, landbouw,
natuur en landschap, recreatie, industrieen drinkwatervoorziening, volksgezondheid, scheepvaart en visserij. De maat-

schappelijke behoeften laten zich indelen
in drie categorieën, namelijk de primaire
behoeften (bijv. veiligheid tegen overstromingen), economische behoeften (bijv.
irgatiewater voor de landbouw) en leefbaarheids- en ecologische behoeften.
Hoe de ontwikkeling plaatsvindt wordt
bepaald door vier groepen maatschappelijke factoren. Dat zijn:
- de technologische ontwikkeling;
- de beschikbaarheid van middelen:
kapitaal, arbeid en grondstoffen;
- visie op ontwikkeling, gedrevenheid tot
ontwikkeling, draagvlak om ontwikkelingen door te voeren;
- de bestuurlijke structuur.
De vier maatschappelijke factoren bepalen
in hun onderlinge samenhang en verhoudingen hoe de ontwikkelingen in het
waterbeheer plaatsvinden. Bij een juiste
mix bestaat er evenwicht; is één of meer
van de factoren niet in overeenstemming
met de overige, dan zullen de ontwikkelingen onevenwichtig zijn. Daarbij
geldt, dat de combinatie van de factoren
middelen en bestuur de dynamiek bepaalt
en de combinatie visie en technologie de
duurzaamheid.
3. Waterbeheer- toetsing aan het
model
3.1. Waterbeheerm Nederland getoetstaan
het model
Fysieke omgeving
De fysieke omgeving is zoals hiervoor
geïllustreerd, zeer bepalend geweest voor
de ontwikkelingen in Nederland: vooral
de lage ligging, de ligging aan zee en de
aanwezigheid van drie grote rivieren
springen in het oog.
Voorts is van groot belang, dat door de
verdeling van neerslag en verdamping de
nadruk in Nederland ligt op het afvoeren
van overtollig water in de winter. Is dat
goed geregeld, dan blijkt enige wateraanvoer in de zomer wenselijk te zijn; de
nadruk ligt op drainage.
Sociale omgeving
De sociale omgeving in Nederland wordt
van oudsher gekenmerkt door een hoge
bevolkingsdruk, een hoge organisatiegraad
(bijv. in waterschapsverband) en een
algemene erkenning van het vitale belang
van waterbeheer. Dit laatste is onder
andere tot uitdrukking gekomen in een
adequate wetgeving (bijv. een dijkgraaf
had beperkte rechterlijke bevoegdheden).
Maatschappelijke behoefte
Het 'waarom' uit het model, de maatschappelijke behoefte, heeft in de loop

van de tijd een aantal stadia doorlopen.
Dat moge duidelijk blijken uit mijn korte
historische overzicht: als maatschappelijke
behoeften spelen aanvankelijk vooral
veiligheid en economische belangen een
rol. Door de steeds grotere schaal waarop
ingrepen voor menselijke behoeften
plaatsvonden, de toegenomen bevolking
en de sterke industrialisatie werden de
watersystemen onmiskenbaar aangetast en
verarmd. In reactie op deze ontwikkelingen vond vanaf de jaren zeventig
meer en meer een verandering plaats in
de richting van ecologische belangen. Dit
heeft geresulteerd in een nieuwe wijze van
omgaan met watersystemen en moet
resulteren in werkelijk 'integraal' waterbeheer.
Het 'hoe' van de hiervoor genoemde
ontwikkelingen wordt volgens het model
bepaald door vier factoren, die hier
achtereenvolgens worden besproken.
Maatschappelijke factoren
- Visie
De eerste factor is de visie. De officiële
visie op het waterbeheer is in Nederland
vastgelegd in enkele nota's waterhuishouding. In de Derde Nota Waterhuishouding uit 1990 is de visie op integraal
waterbeheer nader uitgewerkt. De inspanningen zijn in Nederland momenteel
zeer sterk gericht op de invoering van
integraal waterbeheer. De belangrijkste
knelpunten hierbij liggen momenteel op
het gebied van het management (de 'aansturing') en onderlinge afstemming van de
bestaande bestuurskaders. Het technische
concept van integraal waterbeheer is
vooralsnog voldoende duidelijk. Het feit
dat verdere invulling en nader onderzoek
noodzakelijk is,vormt geen belangrijke
belemmering.
- Technologie
De tweede factor is de technologie;
hieronder wordt ook kennis begrepen. De
technologie is in Nederland van oudsher
sterk bepaald door de fysieke omgeving:
hierdoor kwam de technologie voor
bijvoorbeeld landaanwinning en bemaling
tot grote bloei. Recente ontwikkelingen
zijn die gerelateerd aan het computermodelonderzoek; ook zaken als GIS
(Geografische Informatie Systemen)
verdienen in dit kader vermelding. Wat
betreft kennis kan men stellen, dat veel
aanvankelijk zuiver technische disciplines
(weg- en waterbouwkunde) zich steeds
meer verbreden met de inbreng van een
scala van andere disciplines. Binnen het
waterbeheer is de multidisciplinaire
integrale aanpak echter nog geen gemeengoed. Voor daadwerkelijk integraal water-
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beheer moet men voorts constateren, dat
de kennis van de samenhangen in
voedselwebben en ecosystemen nog
tekort schiet.
- Middelen
De derde factor zijn de middelen. De
financiering van het regionale waterbeheer is in Nederland vanouds
decentraal geregeld op basis van het
beginsel belang, betaling, zeggenschap (dit
geldt niet voor de Rijkswateren, waarvan
het beheer wordt betaald uit de algemene
middelen). Het verder ontwikkelen van
het integrale waterbeheer heeft niet geleid
tot een vernieuwing van de financieringsstructuur. Wel is de reikwijdte van deze
structuur vergroot, waardoor het voor de
waterbeheerders mogelijk is om invulling
te geven aan de brede taakopvatting. Ook
is een aantal nieuwe financiële middelen
toegevoegd, afkomstig uit de waterkwaliteitsomslag en de inwonersomslag,
om belanghebbenden bij de financiering
van maatregelen te betrekken.
- Bestuurlijke structuur
De vierde en laatste factor is de bestuurlijke structuur. Deze structuur beheert de
wateren in Nederland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de Rijkswateren, de overige oppervlaktewateren
en het grondwater. Rijkswateren zijn
uitsluitend die wateren, waarvan het
belang uitstijgt boven lokale of regionale
belangen: de grote rivieren en kanalen en
de kustwateren. Het beheer van de Rijkswateren berust bij het Rijk, dat hiertoe een
directoraat in het leven heeft geroepen. In
het beheer van de overige oppervlaktewateren kent de bestuurlijke structuur drie
lagen: rijk, provincie en waterschap. Het
rijk zet algemene lijnen uit in beleidsnota's, die ca. eens in de 10 jaar worden
herschreven. Op basis van deze rijksnota's
schrijven de provincies provinciale nota's,
waarin zij de beleidslijnen op het gebied
van grond- en oppervlaktewater en
waterkwaliteit en -kwantiteit nader
concretiseren. De praktische uitvoering
van het oppervlaktewaterbeheer vindt
plaats bij de waterschappen; deze verantwoorden hun activiteiten in waterbeheersplannen, die worden getoetst aan het
provinciale waterhuishoudingsplan. Het
grondwaterbeheer tenslotte is vooralsnog
een taak van de provincie. Bovenstaande
structuur is vastgelegd in enkele wetten.
Met het voorgaande moge aangetoond
zijn, dat het model een nuttig hulpmiddel
is bij het beschrijven van de waterbeheersing in Nederland. Straks zullen we
de ontwikkelingen in de wereld langs
dezelfde lijnen onder de loupe nemen.
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3.2. Waterbeheermondiaal getoetst aan het
model
Fysieke omgeving
Wat betreft de fysieke omgeving worden
problemen als klimaatverandering en
landdegradatie gememoreerd, alsmede de
risico's verbonden aan grootschalige
transporten van water. De grote mate van
verspilling van water moet tenminste
gedeeltelijk beschouwd worden vanuit de
maatschappelijke behoefte, omdat hierin
sociaal-culturele en sociaal-economische
processen een rol spelen. Waterbeheer is
dus niet uitsluitend een technisch of
economisch probleem. Dit besef lijkt
langzamerhand ook op politiek en beleidsmatig niveau in vele landen gedragen te
worden.
Sociale omgeving
Ik wil enkele opmerkingen maken over de
bestuurlijke structuur en de politieke
situatie.
De politieke stabiliteit is zonder twijfel een
factor van essentieel belang. Soms valt te
constateren dat tot frustratie van de direct
verantwoordelijke functionarissen een
vaak directe inmenging van de politiek in
zaken als waterverdeling en personeelsbeleid plaatsvindt. De handen van vele
van deze functionarissen zijn echter ook
niet altijd even brandschoon als het gaat
om rentseeking, een door de Wereld Bank
geïntroduceerde term voor zoiets als
corruptie. Bovenstaande elementen
kunnen een vergaande invloed op de
effiency van het waterverbruik hebben.
Het onvermogen om daadwerkelijke
verbeteringen aan te brengen in het
politieke klimaat, kan ertoe leiden dat bij
de internationale gemeenschap voor de
watersector een verschijnsel optreedt van
'donor fatigue', en dat men zich uit deze
sector terugtrekt. Tenslotte blijkt dat het
institutionele kader bij gebrek aan aanpassing aan veranderende omstandigheden niet zo duurzaam is als men zich
dat zou wensen. Interventies van buitenaf,
maar ook gebrek aan visie op de eigen
taak en 'lost opportunities' hebben kunnen
leiden tot desinteresse en defaitisme. Het
daardoor ontstane vacuüm kan leiden tot
informele ontwikkelingen waarop het
lokale bestuur geen greep meer heeft.
In een aantal sociale systemen mag water
nu niet als economisch goed gezien
worden. Dit kan leiden tot verspilling. Dit
kan vaak slechts voorkomen worden door
water wel te erkennen als economisch
goed, inclusief begrippen als demand
management en cost-recovery cq costsharing.

Maatschappelijke behoefte
De immer toenemende watervraag
(verdubbeling tussen nu en 2010) is een
constante bron van zorg. In bepaalde
gebieden kan dit binnen een tiental jaren
tot grote problemen leiden. Vanuit het
waterbeheer mag men niet de verantwoordelijkheid ontlopen, de politiek te
waarschuwen voor de gevolgen van
bevolkingsgroei en urbanisatie.
Op mondiaal niveau is, net als in Nederland het geval is, een verschuiving waar te
nemen van de aandacht voor de maatschappelijke functies van veiligheids-en
economische functies naar milieu- en
ecologische functies. Hierbij geldt, dat een
maatschappij pas werkelijk inhoud zal
geven aan de milieu- en ecologische
functies als in de veiligheids- en economische functies in behoorlijke mate
worden vervuld.
Maatschappelijke factoren
- Visie
Mondiaal wordt steeds meer erkend dat
waterbeheer de drie deelsystemen beleid
en beheer, natuurlijke systemen en maatschappelijke behoeften omvat. Deze
erkenning wordt gestimuleerd door
diverse congressen, zoals de conferentie
van Rio de Janeiro (1992), en door richtlijnen van instituten als de Wereldbank,
waarin steeds vaker eisen worden gesteld
aan de niet-economische aspecten van de
besteding van het geld. Meebeschouwen
van maatschappelijke behoeften en de
constatering dal water een schaars goed is,
heeft geleid tot het beschouwen van water
als economisch goed. Het meenemen van
ecologische functies en toepassing van het
begrip duurzaamheid leidt ertoe dat steeds
meer een ecosysteembenadering gevolgd
zal moeten gaan worden. Hierbij wordt
steeds meer ook kustwaterbeheer
betrokken.
Deze erkenning wordt gestimuleerd door
o.a.: UNCED (chapter 17 en 18 van
Agenda 21), inclusief Delhi- (1990: dw en
sanitatie), Delft- (1991: capacity building)
en Dublin- (1992: water and environment) declaraties;
- Technologie en middelen
Zoals eerder gememoreerd zijn grote
watertekorten te verwachten. In een
recent door de EEG in het kader van
SAST (Strategie Analysis in Science and
Technology) uitgevoerde studie wordt een
groot aantal technieken uitgewerkt die
waterverbruik en vervuiling beperken,
zoals recycling, water/wastewater
treatment technologies, sludge reduction,
etc. Grote waterbesparingen vinden
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verder plaats door verbeterd operationeel
waterbeheer. Vooral bij irrigatie als
grootste gebruiker kunnen hiermee in
potentie grote besparingen gerealiseerd
worden. Inzicht in onderliggende
processen neemt toe: van hydrodynamische en hydrologische processen
tot voedselwebben. Inzicht is nodig om de
gevolgen te bepalen van ingrepen en
ontwikkelingen in ecologische systemen.
Integraal waterbeheer is per definitie
veelomvattend. Dit maakt het gebruik van
datasystemen en CASS (ComputerAided
Support Systems) noodzakelijk. Simpel
toepasbare technieken worden
operationeel, ook voor minder ontwikkelde landen. Deze technieken moeten
niet verward worden met kostbare
toepassingen voor analyses als remote
sensing en modellering (bijv. 3-D toepassingen).
Human Resource Development en
Institutional Capacity Building spelen
daarin een belangrijk rol. De bereidheid
om te investeren in Human Resources
Development neemt sterk toe. De
assimilatiecapaciteit van ontwikkelingslanden is echter in dit opzicht beperkt.
- Bestuur
De beschikbare bestuurlijke capaciteiten
vormen wereldwijd vaak een probleem.
Capacity Building krijgt daarom steeds
meer aandacht. Dit bestaat uit de
volgende elementen: het tot stand
brengen van een geschikt beleids- en
wettelijk kader, institutionele ontwikkeling
en het stimuleren van human resources
development. Te snel worden bij
problemen nieuwe structuren opgezet, te
weinig wordt gekeken naar mogelijkheden
de bestaande structuren meer naar wens
te laten functioneren. Geen enkele
structuur zal functioneren als visie en
coöperatie ontbreekt; daaraan moet dus
gewerkt worden. De internationale
problematiek wordt steeds belangrijker en
zal meer overlegstructuren vergen.
Een aspect dat bij de factor bestuur een
rol speelt is de regelgeving. Het probleem
doet zich voor dat men zich niet houdt aan
de formele regels en er een systeem van
informele regels aan het ontstaan is dat
met de formele regelgeving op gespannen
voet staat. Een typisch voorbeeld bij
irrigatie zijn de problemen die ontstaan bij
de pogingen tot herstellen van een
equitable water distribution. Oppositie van
de head-enders tegen canal
improvements, bedoeld om de wettelijk
vereiste evenwichtige waterverdeling te
herstellen, zijn lang niet altijd zonder
succes. Nog bedenkelijker is echter het feit

dat er door deze oppositie een atmosfeer
ontstaat waarbij het principe van eerlijke
waterverdeling niet langer meer als
uitgangspunt van beleid wordt gehanteerd. Op deze wijze krijgen de informele
regels de bovenhand op de formele.
Er valt een duidelijk internationalisering
van het bestuur rond het waterbeheer
waar te nemen, vooral in Europa (Rijn,
Maas). Dergelijke ontwikkelingen zijn ook
en met name nodig rond grote stroomgebieden (Nijl, Mekong, Donau) om beter
met de schaarse bronnen en de milieuproblemen om te gaan.
4. Toekomstverkenningen
In dit hoofdstuk zullen we de onderdelen
van het denkmodel niet nogmaals
systematisch langslopen, doch slechts die
aspecten oppakken die volgens de huidige
inzichten de belangrijkste knelpunten
vormen. Allereerst zal ik mij richten op de
Nederlandse situatie.
De officiële visie op het integrale waterbeheer is in Nederland vastgelegd in de
Derde Nota Waterhuishouding uit 1990.
Deze nota steunt op een drietal pijlers, te
weten:

- de afzonderlijke beleidsvelden.
Hiermee wordt gedoeld op de samenhangende ontwikkelingen van beleid op
verschillende gebieden;
- de gebiedsbenadering;
- de modelstudies. Het gaat hier om
beleidsanalytische studies zoals de
vervolgstudie Beleidsanalyse Waterhuishouding Nederland (PAWN 2).
De invoering van integraal waterbeheer in
de praktijk stuit echter nog op een aantal
moeilijkheden; zoals eerder al
gememoreerd liggen de belangrijkste
knelpunten momenteel op het gebied van
het management (de 'aansturing') en
onderlinge afstemming van de bestaande
bestuurskaders. Bij de aanpak van deze
problemen kunnen grofweg twee visies
worden onderscheiden:
1. pragmatisch en op korte termijn
denkend, trachten zo snel mogelijk 'aan de
gang' te gaan. Bestuurlijke veranderingen
worden alleen doorgevoerd als vanuit de
praktijk de noodzaak daartoe is aangetoond. Deze visie wordt in het vervolg
de pragmatische visie genoemd.
2. theoretisch en op lange termijn
denkend, trachten een zodanige
organisatiestructuur te scheppen, dat de
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problemen en tegenstrijdigheden die nu
optreden worden weggenomen. De
aanname is, dat deze problemen niet
kunnen worden weggenomen binnen de
bestaande planvorming. Deze aanpak
wordt in het vervolg aangeduid als de
'ideale' aanpak.
P r a g m a t i s c h e visie
De aanbeveling vanuit deze visie is, te
beginnen met de uitvoering van waterbeheer in de praktijk. Hierdoor zullen
nieuwe instrumenten ontstaan, als daaraan
behoefte blijkt te bestaan. Eventuele
aanpassingen in bestuurlijke organisatie of
planstructuur moeten met andere
woorden plaatsvinden door terugkoppeling. Waterbeheer wordt in deze
visie gezien als een groeimodel. Het
initiatief ligt nu bij de uitvoering.
In kort bestek moet de planvormingscyclus er uit blijven zien zoals nu het geval
is:
- doelstellingen, te formuleren door de
Tweede Kamer;
- strategische plannen, te formuleren
door rijk en provincie;
- operationele doelen, uit te voeren door
de beheerder, mits er overeenstemming is
over de strategische planning.
Het operationele niveau moet de
integratie tot stand brengen. Dat kan pas
als op strategisch niveau de planvorming
voldoende is geïntegreerd. Hoe men kan
controleren of dit het geval is, is niet te
zeggen. Dit is een probleem dat niet door
sturing a priori kan worden opgelost; een
dergelijke onzekerheid moet worden
geaccepteerd en eventueel door terugkoppeling worden weggenomen.
Wat belangrijk is, is dat degenen die bij
waterbeheer op operationeel niveau
betrokken zijn, het gevoel hebben dat ze
allen dezelfde richting uit proberen te
komen en dat ze daarin gesteund worden
door het rijksbeleid.
Integraal waterbeheer leidt niet per
definitie tot een andere taak van de waterbeheerder. Wel is een bredere taakopvatting nodig, omdat meer aspecten van
het waterbeheer die niet kunnen worden
doorgeschoven en die vaak te maken
hebben met de kwetsbare functies van het
watersysteem, bij het waterschap terecht
komen.
De schaal waarop waterbeheer moet
plaatsvinden, hangt sterk af van het aspect
dat men in ogenschouw neemt: grondwaterstroming speelt zich vaak af op een
grotere schaal dan oppervlaktewater-
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stroming, waterkwaliteit op een grotere
schaal dan waterkwantiteit, etc. Als zaken
in hun samenhang worden beschouwd, zal
men dus vaak tot de conclusie komen dat
de schaal van het probleem niet of groot
of klein is, maar zowel groot als klein. De
beperkingen die aan de schaal van aanpak
worden gesteld zijn momenteel echter
vaak niet in het hydrologische systeem
gelegen, maar zijn meestal bestuurlijk van
aard. Naar verwachting zullen ook in de
toekomst de grenzen van waterbeheer
door bestuurlijke grenzen bepaald blijven
worden.
Dit decennium staat vooral in het teken
van de politieke verankering van het
afstemmende en richtinggevende karakter
van de provinciale planvorming, binnen
de landelijke kaders. Het leggen van
financiële verantwoordelijkheid wordt
hierbij belangrijk.
'Ideale' visie
De in deze paragraaf geëtaleerde visie
heeft als uitgangspunt dat de huidige
bestuursstructuren en planfiguren moeten
worden veranderd om structurele
oplossingen mogelijk te maken. Tevens is
er in deze visie geen sprake van een
waterprobleem maar van een milieuprobleem, waarbij de interactie tussen
water, bodem en lucht een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen. Verder kan
men verwachten dat de huidige schaal
waarop waterbeheer wordt uitgevoerd in
de toekomst niet werkbaar zal zijn, omdat
zowel de fysieke als de bestuurlijke
grenzen beperkend zullen worden.
Het doel van deze aanpak is het vooraf
verbeteren van de sturingsmogelijkheden
om zo tot een efficiënt beheer te komen.
Aanbevolen wordt het bestuur op te
bouwen uit twee niveaus, te weten één
strategisch en één operationeel niveau.
Het strategische niveau wordt door de
algemene democratie gekozen en schept
de kaders en stelt de normen. Het
operationele niveau krijgt een functioneel
bestuur, eventueel met een zekere
beleidsruimte. Verder worden de stroomgebiedsbenadering en duurzame ontwikkeling als uitgangspunten aanbevolen.
Op lange termijn is het nodig dat men
komt tot één omgevingsplan op het
strategische niveau en één omgevingsinstrumentarium op het operationele
niveau.
Het strategische niveau moet gecontroleerd worden door democratisch gekozen
lichamen. De beleidsontwikkeling moet
eenduidig en in samenhang plaatsvinden.

Dit kan worden gewaarborgd door op
internationaal en rijksniveau één omgevingsnota op te stellen waarin de randvoorwaarden en normen gesteld worden.
Op rijksniveau en op provinciaal of landsdeelniveau moet daarna één omgevingsplan worden opgesteld.
Het operationele niveau dient een
functioneel bestuur te krijgen omdat een
democratisch bestuur niet voldoende slagvaardigheid bezit. De uitbouw van een
waterschap via een milieuschap naar een
omgevingsschap kan in deze visie een
goede invulling van een beheersorganisatie op het omgevingsniveau
geven. Omdat de beheerder in de
toekomst niet alleen van het economische
belang maar ook van het maatschappelijke
nut uit moet gaan, wordt verbreding van
het huidige waterschapsbestuur voorgestaan. Hierdoor kan ook de wenselijke
betrokkenheid van de burger bij een
omgevingsschap beter worden gewaarborgd.
Ontwikkelingen voor de korte termijn
kunnen zijn:
- presentatie van de volgende generatie
rijksnota's als omgevingsnota's en niet als
departementale nota's. De hiertoe noodzakelijke afweging zal vooraf op het
hoogste echelon plaats moeten hebben
gevonden;
- tenderen van waterschappen naar
milieuschappen en uiteindelijk naar omgevingsschappen;
- herstructurering van de financiële
structuur waarbij in een aantal specifieke
gevallen, waar geen vervuiler aanspreekbaar is, verschuiving optreedt van het
principe 'de vervuiler betaalt' naar 'de
gebruiker betaalt'.
- verschuiving van waterbeheer via
milieubeheer naar ketenbeheer (waterbodem-lucht).
Bij een vergelijking tussen de pragmatische en de 'ideale' visie moet in de eerste
plaats benadrukt worden, dat de termijn
waarover vooruit gekeken wordt sterk
verschillend is. Daarom zijn de beide
visies minder met elkaar in strijd dan op
het eerste gezicht lijkt. Als men de beide
visies in de tijd niet naast maar achter
elkaar zet, kan men concluderen dat op
korte termijn een ieder die betrokken is
bij het waterbeheer wordt aangespoord
zich naar beste kunnen zo breed mogelijk
te oriënteren, vanaf nu integraal waterbeheer te plegen en over zijn bevindingen
in discussie te gaan. Op de middellange
termijn kan dan blijken, dat een grootscheepse bestuurlijke reorganisatie,
volgens de lijnen die hierboven zijn
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uitgezet, noodzakelijk is. Op korte termijn
zijn dergelijke veranderingen echter niet
wenselijk.

komende jaren door maatschappelijke
ontwikkelingen het sterkst zullen
toenemen.

Tot zover mijn beschouwingen over de
Nederlandse situatie. Ik wil nu verder
gaan met een korte bespreking van de
belangrijkste knelpunten op mondiaal
niveau.

De komende jaren zal er ten behoeve van
politieke stabiliteit veel overleg nodig zijn
over internationale wateren (Midden
Oosten, Egypte-Soedan-Ethiopië, TurkijeIraq, Mekon, Ganges, etc). De druk op
water als onmisbare bron zal zodanig
toenemen dat de daaruit voortvloeiende
water- en milieuproblemen belangrijke
triggers kunnen zijn voor komende
oorlogen!

Het waterbeheer zal mondiaal bezien de
komende decennia zeer grote ontwikkelingen doormaken. Door de sterke
bevolkingsgroei en toenemende landbouwkundige en industriële produktie zal
de mondiale vraag naar de natuurlijke
hulpbron water sterk toenemen en moet
gevreesd worden dat het misbruik van het
water in de vorm van vervuiling en
verspilling zal leiden tot zeer grote sociale,
ecologische en economische problemen.
Het begrip duurzame ontwikkeling zal een
leidend principe moeten zijn bij alle
beslissingen die in de komende tientallen
jaren rond het waterbeheer genomen
moeten worden. Aangezien water een
vernieuwbare bron is lijkt het mogelijk om
juist bij waterbeheer inhoud te geven aan
dit begrip.
Hoewel in het waterbeheer altijd al in
bepaalde mate sprake is geweest van
duurzame ontwikkeling (de waterbalans
moest kloppen) wijzen de mondiale
ontwikkelingen erop dat het begrip nu
echt serieus genomen gaat worden.
Gedeeltelijk komt dat voort uit noodzaak
door het toenemende gebruik en misbruik
van het water en de erkenning van de
daaruit volgende problemen, bijvoorbeeld
door de UNCED. Het komt echter ook
voort vanuit een toegenomen kennis van
het ecologisch functioneren van het water
en de samenhang die bestaat tussen
ecologie en economie.
Goed integraal en duurzaam waterbeheer
zal gestoeld moeten zijn op een evenwichtige combinatie van conceptuele,
technisch-wetenschappelijke en institutionele ontwikkelingen. De meeste betrokkenen erkennen dit uitgangspunt, bij de
feitelijke implementatie daarvan dienen
nog vele hindernissen overwonnen te
worden. Er zal slechts kort over het
natuurlijk systeem en de maatschappelijke
behoeften gesproken worden. De presentatie zal voornamelijk gericht zijn op
mondiale ontwikkelingen rond de maatschappelijke factoren. Het zwaartepunt
wordt in dit hoofdstuk gelegd bij de
minder ontwikkelde landen waar de
problemen rond het waterbeheer in de

Ontwikkelingen in de factor technologie
zijn te verwachten in het beheer van de
kleine kringloop (industrie- en drinkwatervoorziening, afvalwaterbehandeling)
en in verbeteringen van het operationele
waterbeheer van irrigatieprojecten. Er
zullen drastische maatregelen nodig zijn
om de produktie per eenheid van water
op te voeren. Dat wil zeggen dat er een
nauwere afstemming moet plaatsvinden
tussen vraag en aanbod van water. Dit kan
worden samengevat onder de verzamelnaam modernisering van de bestaande
infrastructuur. Dit geldt voor alle niveaus
van het systeem, zowel voor aanvoer van
water als voor het gebruik en afvoer van
drainagewater. Dit sluit aan bij specifieke
stimuleringen opgenomen in Agenda 21
(UNCED):
- datasystemen en planning modellen
- low cost investeringen
- development and application of clean
technology
Het totale benodigde kapitaal bedraagt
volgens UNCED, naast de nationale
bestedingen, in de orde van 17 miljard
dollar per jaar voor het zoete water. De
Delhi-declaratie (over drinkwater en
sanitatie) noemde een bedrag van 50
miljard dollar per jaar. Om tot werkelijke
duurzame verbeteringen te komen zullen
er ongetwijfeld veelvouden van dit bedrag
nodig zijn. Zowel IHP, UNCED als
IBRDA hebben programma's lopen die
specifiek op dit onderdeel gericht zijn. Dit
heeft tijd nodig. De assimilatiecapaciteit
van vele ontwikkelingslanden is beperkt
(onvoldoende basisniveau aanwezig,
ontwrichting van het overheidsapparaat
door de vele cursussen die door External
Support Agencies gegeven worden). Ook
kennisoverdracht en Human Resources
Development dienen duurzaam te zijn.
Capacity Building krijgt steeds meer
expliciete aandacht, onder andere tijdens
het UNDP Symposium van 1991 in Delft.
Hierbij werd Capacity Building gedefinieerd als bestaande uit 3 elementen:

totstandbrenging van een geschikt beleid
en legaal framework, institutionele
ontwikkeling en human resources
development. Opmerkelijk is dat ook in
het Delft symposium de samenhang met
andere onderdelen van integraal waterbeheer naar voren kwam, geïllustreerd
door de opname in de aanbevolen
strategie voor Capacity Building van
elementen zoals watervraag reductie,
vermindering van vervuiling, uitvoeren
van water sector assessment studies etc.
Bij de constatering dat bestaande
structuren niet voldoende functioneren
wordt in het algemeen, net als in Nederland, zeer snel gezocht naar het opzetten
van nieuwe structuren. Naar onze mening
wordt te weinig aandacht gegeven aan het
zoeken naar oplossingen die gericht zijn
op het beter functioneren van bestaande
structuren. Elke structuur (dus ook
nieuwe) zal nooit functioneren als visie en
bereidheid tot het geven van invulling van
het te volgen beleid ontbreekt. Vooral
daaraan zal gewerkt moeten worden.
Duurzame ontwikkeling, stroomgebiedsbenadering, harmonisatie van lokale en
regionale gebruiks-functies zijn allemaal
zeer relevante zaken voor het mondiale
waterbeheer.
Ingrijpende politieke beslissingen kunnen
alleen worden genomen wanneer het
politieke tij er rijp voor is. Hetzelfde geldt
voor een daadwerkelijke toepassing van
het concept van integraal waterbeheer.
Dat vereist politieke durf en die is alleen
op te brengen in een politiek gunstige
constellatie.
Hierin moet zowel de breedte van de
programma's als ook de expliciete
aandacht voor Capacity Building en
Human Resources Development opgemerkt worden. Ook ik besef dat Rio
vooral een circus was met veel mooie
woorden en weinig feitelijke besluitvorming. Toch lijkt Rio een volgende stap
te zijn naar een beter beleid, zoals toch
ook Mar-del-Plata een stap in de goede
richting gezet heeft. Belangrijk daarbij is
wel dat Rio nu ook vertaald wordt in
feitelijke programma's en de landen en
ESA's (External Support Agencies) zich
daaraan committeren.
IHP-IV: Hydrology and WR for
sustainable development in a changing
environment (tot op zekere hoogte). Ook
hier zien we de verdere vermaatschappelijking van hydrologie.
WB/UN/ADB/DGIS guidelines en
directives over waterbeheer (environ-

477

H , 0 (26) 1993, nr. 17

mental and social effects, cost recovery,
institutional development, etc). Ondanks
kritische geluiden uit de milieuwereld
over het functioneren van de grote ESA's
is ons bekend dat bijvoorbeeld de
Wereldbank bij leningsonderhandelingen
vaak stringente eisen stelt aan de nieteconomische aspecten van de besteding
van het geld.
Belangrijk is het geïntegreerd
beschouwen. Vroeger lag de nadruk sterk
op de technische kant. Nu dreigen
sommige actoren een onevenwichtig
zwaartepunt te leggen bij de beleids/
institutionele kant (onder andere DGIS).
Hierbij wil ik niet zeggen dat institutionele
(en economische) restructurering vaak
geen terechte precondities zijn voor vele
ontwikkelingen. We moeten de andere
aspecten echter ook niet vergeten.
Opvallend daarbij is dat, hoewel het
geïntegreerd karakter door vele ESA's
onderkend wordt ze zelf vaak sterk monodisciplinair gestructureerd (landbouw,
energie, etc) zijn en ze grote moeite
hebben om het begrip integraal waterbeheer feitelijk in hun programma's door
te voeren.
Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling
in het waterbeheer zal leiden tot een zo
laag mogelijk energie- en grondstoffenverbruik, tot het beschouwen van een
langere tijdshorizon, tot het actief
analyseren en sturen van ketenbeheer
(zowel in de grote als in de kleine kringloop) en tot een verhoogde aandacht voor
de ecosysteemaanpak. Dit zal weer leiden
tot een meer geïntegreerde aanpak van
lucht, water en bodem. De centrale
stelling in deze discussie is echter: als we
werkelijk iets willen doen aan duurzame
ontwikkeling dan zullen we onze normen
en waarden wezenlijk moeten veranderen:
- meer immaterieel welzijn in plaats van
consumptieve welvaart;
- overdracht van materiële welvaart naar
ontwikkelingslanden;
- een heroverweging van de intermenselijke relaties en de relaties tussen
generaties.
Het succes van duurzame ontwikkeling in
het waterbeheer hangt zeer sterk van het
bovenstaande af. Men mag niet gokken op
een technische oplossing om duurzame
ontwikkeling te bereiken.
5. Samenvatting
Nederland:
- Waterbeheer moet gepland worden
door controleerbare organen. Het kader
moet daarbij worden gesteld door het rijk
en/of andere overheden.

- Er is een herstructurering nodig van de
financiële structuur, waarbij in een aantal
specifieke gevallen, waar geen vervuiler
aanspreekbaar is, verschuiving optreedt
van het principe 'de vervuiler betaalt' naar
'de gebruiker betaalt'. In het bijzonder in
de drinkwaterwereld geldt, dat de
benodigde financiën door de uitvoerende
instanties zelf moeten worden opgebracht.
- In Nederland is de problematiek relatief
inzichtelijk; wat nog nodig is zijn
afspraken en een goed beheer. De voorziening daarin is vooral een bestuursprobleem; dit probleem vraagt om wat
meer visie en durf, maar het is géén
existentieel probleem zoals elders.
- Men moet qua structuur uitgaan van
wat er is en niet van wat de 'ideale visie'
(ingrijpende bestuurlijke veranderingen)
is genoemd. Men moet dus niet waterschappen, zuiveringschappen en andere
functionele organisaties te snel
wegschrijven; men kan hen wel vragen
zich aan te passen aan hun gewijzigde
taakopvatting, mede gelet op hun
verbrede draagvlak.
- Op lange termijn moet rekening
worden gehouden met ingrijpende
organisatorische en bestuurlijke veranderingen.
Wereld:
- De zwakste schakel in het waterbeheer
is - zowel in Nederland als elders gelegen op het terrein van visie en
bestuur. Er is te weinig bestuurlijke visie
of te weinig visionair bestuur.
- Technologie en middelen zijn in het
waterbeheer weliswaar wezenlijke
elementen, maar in hoeverre ze
beperkend zijn hangt af van de politieke
wil om veranderingen door te voeren.
- Het water is een primaire behoefte en
een economisch goed. De overheid kan en
mag zich nimmer aan zijn rol in het
beheer daarvan onttrekken, al kan men de
uitvoering van het beheer aan anderen
overlaten (consultants of functionele
organen). Daarbij moet voor voldoende
draagvlak worden gezorgd door de
belanghebbenden zoveel mogelijk in het
beheer te betrekken.
- In de derde wereld speelt een groot
aantal problemen. Men zal op een termijn
van 10 tot 15 jaar aanlopen tegen
beperkingen in waterkwaliteit en
-kwantiteit, voedselvoorziening, ecologie
en milieubeheer. Elementen zijn nu voor
ons:
- verhoog de bestuurlijke en vakinhoudelijke vaardigheden ter plaatse;
- voer, waar mogelijk en wenselijk,
technologische verbeteringen door;
- voer ook daar een vorm van integraal
waterbeheer in; de stroomgebieds-

benadering is daarbij essentieel. Internationale afspraken moeten tot stand
komen om potentiële conflicten te voorkomen;
- voor een daadwerkelijke duurzame
ontwikkeling aldaar is ook hier een
belangrijke mentaliteitsverandering nodig,
namelijk van gerichtheid op materiële
welvaart naar gerichtheid op immaterieel
welzijn.
- Versterk het besef bij de bevolking dat
waterbeheer niet iets vanzelfsprekends is
maar dat overheden, water- en zuiveringsschappen en drinkwaterbedrijven bezig
zijn met de vervulling van een essentiële
maatschappelijke behoefte. Knelpunten in
de sleutelfactoren zijn:
- Door de sterke bevolkingsgroei en de
economische ontwikkelingen groeien in
grote delen van de wereld de problemen
sneller dan de oplossingen. Op korte
termijn moet de maatschappelijke bereidheid om hier iets aan te doen er komen.
- De benodigde financiële middelen zijn
enorm. Is de bereidheid er om deze op
tafel te leggen?
- De geringe assimilatiecapaciteit van
diverse landen om kennis en nieuwe
structuren op te nemen en te implementeren is een belangrijke beperkende factor.
- Om tot duurzaam waterbeheer te
komen dient de kennis van complexe
ecologische systemen vergroot te worden.

Nogmaals: Internationaal
symposium WBB
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum
organiseert het Waterwinningbcdrijf
Brabantse Biesbosch (WBB) een 'International Reservoir Symposium'. Het
symposium wordt in tegenstelling tot het
bericht in H 2 0 nr. 16, p. 464, gehouden
van 27 t/m 29 oktober 1993 te Werkendam.
Het programma kent drie hoofdthema's:
- surface water - reservoirs - drinking
water;
- reservoir management - problems and
solutions;
- water quality improvement in reservoirs
- methods and results.
Aan het symposium kunnen maximaal
100 personen deelnemen. De kosten
bedragen f300,-. De aanmelding sluit op
30 september 1993.
Nadere inlichtingen/bestellen aanmeldingsformulieren: Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, Postbus 61,
4250 DB Werkendam, tel. 01835-2144.

