Overwegingenvan eenlandelijkewerkgroepvoor eenbeter waterbeheerin de landbouw

Water en landbouw in Frankrijk
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Inleiding
De terugkerende droogte in de jaren '89,
'90 en '91 heeft duidelijk gemaakt dat er
in een groot aantal Franse regio's grenzen
zijn aan de beschikbare hoeveelheid water
en heeft eveneens geleid tot aanzienlijke
spanningen, die zich ook in de landbouwsector hebben voorgedaan door de
ontwikkeling van de irrigatie.
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Gezien deze problemen is er in maart
1990 een symposium 'Water en
Landbouw' [1] georganiseerd in het kader
van de landbouwbeurs. Ken landelijke
werkgroep 'Watervoorraden en Landbouw' [2] kreeg als taak om de situatie in
kaart te brengen en voorstellen te doen
voor het beter op elkaar afstemmen van
de verlangens van de landbouwers en het
verantwoord beheer van de watervoorraden. Tijdens het in maart 1991
gehouden nationaal watercongres zijn de
resultaten van deze werkzaamheden
gepresenteerd. De werkgroep heeft
getracht inzicht te verschaffen in de drijfveren van de verschillende groepen
waterverbruikers. Zij heeft ook vastgesteld
dat er talrijke initiatieven zijn ontwikkeld
om te komen tot een beter waterbeheer.
De werkgroep heeft geen zinloze discussie
willen aanzwengelen die geleid zou
hebben tot het innemen van een uniform,
algemeen standpunt over irrigatie en tot
het vaststellen van wat 'verboden' of juist
'gedaan' zou moeten worden op landelijk
niveau. Het aanleggen van watervoorraden bijvoorbeeld is op de ene plaats
immers noodzakelijk, maar op de andere
niet en zelfs onwenselijk; waterbesparing
is op de ene plaats wel, maar op de andere
nauwelijks te realiseren.
De voorstellen van de werkgroep zijn
gebaseerd op het idee dat goed waterbeheer - in geval van irrigatie - meestal
begint bij en zich afspeelt op het subniveau binnen een stroomgebied, via de
oprichting van een plaatselijke instantie
waarin de verschillende groepen waterverbruikers vertegenwoordigd zijn en die

Samenvatting
Door de ontwikkeling van de irrigatie is de landbouw de grootste waterverbruiker
van Frankrijk geworden. Gezien de problemen in de afgelopen, droge jaren, is er
een werkgroep 'watervoorraden en landbouw' opgericht, die de situatie in kaart
moest brengen en voorstellen moest doen.
In dit artikel worden de resultaten van de werkzaamheden van deze werkgroep
beschreven: uitgaande van een beschrijving van de situatie in de betrokken
gebieden, heeft de werkgroep mogelijkheden tot verbetering aangegeven en
maatregelen voorgesteld.
Bij het beschrijven van de situatie in de betrokken gebieden heeft de werkgroep
een forse toename van de irrigatie in Frankrijk geconstateerd in de afgelopen
twintig jaar: het geïrrigeerde areaal is van 1970 tot 1988 met 600.000 hectare
gestegen. Dit heeft geleid tot een forse toename van het waterverbruik in de
landbouw met gemiddeld 45%,met pieken tot 80%. Deze toename is niet gepaard
gegaan met adequate voorzieningen op het gebied van de watervoorziening, wat
noodsituaties en spanningen tussen de verschillende groepen waterverbruikers tot
gevolg heeft gehad.
De werkgroep geeft drie manieren aan waarop landbouwactiviteiten en eerbied
voor het watermilieu met elkaar verenigd kunnen worden: zuiniger waterverbruik,
nieuwe planning van de voorzieningen en een beter beheer van de watervoorraden. Er is een aantal maatregelen voorgesteld om deze doelen te bereiken.
Voor waterbesparing is het volgende vereist: modernisering van verouderde
oppervlakte-irrigatiewerken, beter beheer en betere regeling van het watertransport en een betere toepassing van irrigatie bij de landbouwbedrijven.
Aangezien waterbesparing alleen niet altijd voldoende zal zijn, moeten er nieuwe
bronnen aangeboord worden in het kader van een nieuwe planning: voorstudies,
prognose van de vraag naar water en inschatting van de economische en milieueffecten van de projecten, enz. Met het oog op een betere planning en een beter
beheer van de watervoorraden moet er op plaatselijk niveau een instantie in het
leven worden geroepen voor overleg en onderhandelingen, en moeten er plannen
worden opgesteld voor aanleg en bouw van voorzieningen en voor waterbeheer.
Tenslotte zal er, overal waar dat mogelijk is, controle op de waterafname moeten
worden ingevoerd.
Het merendeel van deze maatregelen is al vastgelegd in een nieuwe wet op de
watervoorziening. De toepassing daarvan moet bijdragen aan de ontwikkeling en
een beter beheer van de watervoorraden, waarbij het natuurlijk evenwicht en het
algemeen belang nauwlettend in het oog worden gehouden.

bevoegd is overeenkomsten te sluiten met
de landbouwers die irrigatie toepassen.

oplossingen voor deze problemen, heeft
zij zich snel ontwikkeld in Frankrijk.

In dit artikel worden de activiteiten
beschreven die voortvloeien uit de werkzaamheden van de werkgroep: uitgaande
van de beschrijving van de situatie in de
betrokken gebieden zijn er mogelijkheden
tot verbetering aangegeven en maatregelen voorgesteld. Er is inmiddels een
begin gemaakt met de uitvoering van deze
maatregelen.

Dankzij irrigatie - een oud gebruik dat in
de eerste plaats bedoeld is om de nadelige
gevolgen van klimaatschommelingen te
ondervangen - is de landbouw tot ontwikkeling gekomen in het zuidoosten van
Frankrijk, met zijn relatief droge Middellandse Zee-klimaat. Doordat er in dit
gebied weinig of zelfs geen regen valt
tijdens de zomer, wordt (bijna) al het
water dat de voorjaars- en zomergewassen
nodig hebben door irrigatie verkregen.
Hierdoor is groente- en fruitteelt,
produktie van zaden en verbouw van
belangrijke gewassen als maïs en tarwe
mogelijk geworden naast of in plaats van
wijnbouw.

Situatie in de betrokken gebieden
Eenforse toename van deirrigatie, die
gevolgenheeftvoor het watermilieu
De landbouw heeft momenteel te kampen
met een aantal ernstige problemen:
grotere concurrentie, schommelende
prijzen met een dalende tendens, wankele
financiële situatie van de meeste landbouwbedrijven en noodzaak tot aanpassing van de landbouwmethoden aan de
milieutechnische eisen. Omdat irrigatie
wordt gezien als één van de mogelijke

In de rest van Frankrijk fungeert irrigatie
als aanvulling van de wisselvallige en van
regio tot regio verschillende hoeveelheden
neerslag. Met behulp van irrigatie kan de
produktie geregeld worden, zowel op
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kwantitatief als kwalitatief gebied. Dankzij
de bij belangrijke gewassen toegepaste
irrigatie is het mogelijk geworden oliehoudende gewassen als soja te
verbouwen, en vooral ook maïs, een
gewas dat de helft van het geïrrigeerde
areaal beslaat.
Afgezien van de belangen van de landbouwsector wordt irrigatie ook door de
overheid gezien als een middel om landbouwactiviteiten, en dus een rurale infrastructuur, in stand te houden. In dit licht
bezien worden irrigatievoorzieningen
beschouwd als onderdeel van de basisinfrastructuur, net zoals de andere rurale
voorzieningen. Er wordt dan ook overheidsinvesteringssteun verleend voor
irrigatie. Deze steun betekent indirecte
hulp voor de landbouwers en draagt
tegelijkertijd bij aan de ruimtelijke
ordening. Kr wordt voornamelijk steun
verleend voor de bouw van grote stuwdammen en collectieve wateraanvoerconstructies, die grote investeringen
vereisen en een lange levensduur hebben.
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Vergelijking van de toe— c.q. afname van het verbruik van irrigatiewater
en de voorraad in miljarden m3

Toe- c.q. afname 1979-19E
van het gebruik van
irrigatiewater
Totaal: 520 miljard m3

„ 0 miljard m3

Toename in 1977—1988 van de
wdtervoorraden voor irrigatie
boringen niet meegerekend

5 miljard m3

uTj"_ 10 miljard

m3

T

, . -,,., ... , -,
Totaal: 340 miljard m3

50 miljard m3

Als antwoord van de landbouwers en de
overheid op de sociaal-economische
problemen is de irrigatie in de afgelopen
20 jaar in Frankrijk tot grote ontwikkeling
gekomen. Het geïrrigeerde areaal is
gestegen van 539.000 ha in 1970 tot
801.000 ha in 1979 en 1.147.000 ha in
1988, wat overigens nog steeds niet meer
is dan 4% van het in gebruik zijnde landbouwareaal.
De groei van het geïrrigeerde areaal komt
tot uitdrukking in de forse toename van
het waterverbruik. Het waterverbruik in
de landbouw is in het afgelopen
decennium met ongeveer 45% toegenomen, waarmee de landbouw momenteel de grootste waterverbruiker is. Naar
schatting was in 1990 het netto waterverbruik, dat wil zeggen de aan het
natuurlijk milieu onttrokken hoeveelheid
water minus de in tijd of ruimte gemeten
aanvulling daarvan, als volgt verdeeld:
drinkwater 2,5 miljard n r , industrie
0,8 miljard m , landbouw 2,7 miljard m 3 .
Ter vergelijking: de gemiddelde jaarlijkse
hoeveelheid neerslag in Frankrijk
bedraagt 400 miljard n r , waarvan
ongeveer een kwart beschouwd wordt als
winbaar.
Onder deze globale cijfers gaan grote
ongelijkheden in ruimte en tijd schuil. In
het afgelopen decennium heeft de
toename van het geïrrigeerde areaal
vooral plaatsgevonden in het westen en
zuidwesten van Frankrijk, in een tempo
dat duidelijk hoger lag dan dat van de

A/b. 1- Verbruik vanencollectieve voorzieningen voorde watervoorraden voorirrigatie (Bron: ministerie
LandbouwenStaatsbossen. DERF,symposium 'Water enLandbouw ').

aanleg van watervoorzieningen en
-faciliteiten. Bovendien is de behoefte aan
irrigatiewater het grootst in de zomer. Het
aandeel van de landbouw in het totale
netto waterverbruik kan in deze periode
en in bepaalde gebieden de 80% overschrijden. De irrigatie is voor het grootste
deel debet aan de spanningen tussen de
verschillende groepen waterverbruikers.
Bepaalde vormen van waterverbruik die
geen prioriteit genieten (sproeien van
tuinen en gazonnen en het wassen van
auto's) werden verboden, terwijl de
pleziervaart op het Canal du Midi tijdelijk
werd stopgezet.
Door de aanhoudende droogte van de
afgelopen jaren zijn de spanningen
duidelijk naar voren gekomen. In de
meeste regio's werd de irrigatiemogelijkheid beperkt. Nog afgezien van de crisissituaties heeft dit vaak geleid tot aanzienlijke aanslagen op het natuurlijk
milieu.
In 1990 kwam in totaal 11.000 km aan
rivieren, kanalen, etc. droog te staan, werd
op een aantal plaatsen eutrofiëring
geconstateerd en daalde het grondwaterpeil in veel gebieden aanzienlijk. De
problemen bij het in de hand houden van
dergelijke situaties kunnen deels verklaard
worden uit de juridische status van water.

De droogte is echter niet de enige oorzaak
van de crisis. Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de problemen met
de watervoorziening die het gevolg zijn
van de droogte en die voortvloeien uit de
toename van de vraag, zonder dat er voorzieningen zijn getroffen voor de exploitatie
van de watervoorraden. Zodra er sprake is
van rantsoenering en plotselinge verslechtering van het watermilieu, wordt
deze problematiek door de samenleving
ervaren als een crisissituatie, wat daar dan
ook de oorzaak van moge zijn. Doordat de
media één en ander nog hebben opgeblazen leidde dit ertoe, dat er met een
beschuldigende vinger wordt gewezen
naar de landbouwers, waarin in zekere zin
een gebrek aan kennis van de technische
realiteit tot uitdrukking komt en onvoldoende begrip in de samenleving voor de
problematiek.
Het gebrek aan water kan globaal worden
teruggevoerd naar drie oorzaken. KJimaatschommelingen van korte duur leiden tot
crisissen van voorbijgaande aard, die voor
de landbouwers hanteerbaar zijn.
Perioden van droogte zoals in de
afgelopen jaren, betekenen een blijvende
aanslag op de beschikbare hoeveelheid
water en leiden tot 'hydrologische' crisissituaties, die te voorzien zijn en aangepakt
moeten worden door de gemeenschap.
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Chronisch gebrek aan water door het
verschil tussen de beperkte beschikbare
hoeveelheid water en de groeiende vraag,
leidt uiteindelijk tot een structurele crisis.
Een dergelijke crisis doet zich veelvuldig
voor in gebieden waar de watervoorraad
beperkt is of niet goed wordt beheerd, of
waar geen voorzieningen zijn getroffen die
rekening houden met de toename van de
irrigatie. Dit is het geval in het westen van
Frankrijk en in het Parijse bekken, waar
wij een ontwikkeling zien waarin ieder
voor zich grondwater oppompt of water
uit rivieren afneemt voor irrigatie, zonder
een gezamenlijk beheer van de waterafname. Dit probleem doet zich ook voor
in het zuidwesten, waar het tempo waarin
watervoorraden zijn aangelegd geen
gelijke tred heeft gehouden met het groeitempo van het geïrrigeerde areaal. In het
zuidoosten daarentegen - het droogste
gebied - zijn er vrijwel geen problemen
meer dank zij grote projecten als stuwdammen (Serre-Ponçon, de stuwdammen
in de Verdon) of aftakkingen van de
Rhône (Canal du Bas-Rhône-Languedoc)
en van de Durance (Canal de Provence)
en een goed waterbeheer door de
plaatselijke commissies.
Voorzieningen voor het beheer van de
watervoorraden kunnen echter ook een
schadelijke invloed hebben op het milieu.
Slecht uitgevoerde boringen kunnen
besmetting van het grondwater tot gevolg
hebben. Bouw van stuwdammen kan
soms negatieve gevolgen hebben, zowel
voor het stuwmeer als voor de waterloop
zelf (belemmering van de vistrek en de
verplaatsing van het sediment, veranderingen in het patroon van het stijgen
c.q. dalen van de waterstand, verslechtering van de waterkwaliteit enz.).
Deze aanslagen op het milieu stuiten op
steeds meer weerstand vanuit de samenleving. Twee principes zijn inmiddels
algemeen aanvaard: het feit dat we maar
één watervoorraad hebben (oppervlakteen ondergronds water) en erkenning van
het feit dat het watermilieu een levend
milieu is. Er wordt in de wet naar deze
principes verwezen (wet op de visserij,
wet op de watervoorziening) en ze vinden
weerklank in de maatschappij. Er moet bij
het nemen van beslissingen over irrigatievoorzieningen steeds meer rekening
worden gehouden met het natuurlijk
milieu.
Mogelijkheden tot verbetering met het
oog op de vereniging van landbouwactiviteiten met de eerbied voor het
watermilieu
Door de droogte van de afgelopen jaren is

er, min of meer op tijd, een aantal
oplossingen gevonden op het vlak van
organisatie en het omgaan met crisissituaties, waaruit gebleken is dat er verbetering mogelijk is. Zo zijn er vóór de
crisis in de regio Midi-Pyrénées regelmatig bijeenkomsten geweest van een
technisch team met vertegenwoordigers
van de overheid, de landbouwsector en
beheerders van de collectieve irrigatienetwerken, om de balans op te maken
over de watervoorraden en -behoeften en
om aanbevelingen op te stellen, met name
voor de keuze van de wisselbouw en de
richtlijnen voor de verbouw van gewassen
en irrigatie, in geval van waterschaarste.

heid water aan degenen die irrigatie
toepassen. Het principe van de benutting
van de door E D F beheerde watervoorraden ter verzachting van de tijdelijke
waterschaarste heeft algemeen ingang
gevonden in het kader van een overeenkomst tussen de staat en EDF in 1990.
EDF voert immers het beheer over 3/4
van de kunstmatig aangelegde watervoorraden in Frankrijk (6 à 7 miljard m 3 ). Met
het oog op het algemeen belang kan dit
overheidsbedrijf de grote stuwmeren, die
in de eerste plaats worden benut voor
elektriciteitsopwekking, op andere wijze
gebruiken om tijdelijk te voldoen aan de
behoeften van andere verbruikers.

Aangezien de droogte niet slechts een
tijdelijk verschijnsel bleek te zijn, zijn er
met het oog op het beheren van deze
crisissituatie een aantal departementale
commissies en één regionale commissie
ingesteld. Naar aanleiding van een onderzoek naar de ontwikkeling van de situatie
van de watervoorraden hebben deze
commissies in overleg de prioriteiten vastgesteld voor de verschillende vormen van
waterverbruik en de regels voor het
verdelen van de beschikbare hoeveelheid
water, al naar gelang deze prioriteiten. De
landbouwsector heeft zich georganiseerd
om op brede schaal informatie te geven
over de ontwikkelingen betreffende de
watervoorraden en over de na onderhandelingen door de commissies vastgestelde verdeling ervan. Dit heeft geleid
tot een mentaliteitsverandering bij de
landbouwers: aangezien zij voortaan direct
betrokken zijn bij het beheer van de
beperkte watervoorraden, zijn zij overgegaan tot wisselbouw en rationalisering
van de irrigatie met het oog op waterbesparing.

In het stroomgebied Seine Normandie zijn
er in overleg met de desbetreffende
beheerders van de waterwerken zones
ingesteld: de zones waar de verschillende
verbruikersgroepen al met elkaar in
conflict zijn gekomen en waar zich dus
daadwerkelijk problemen hebben voorgedaan, en de zones waar deze groepen
met elkaar in conflict zouden kunnen
komen en die op middellange termijn
problemen op dreigen te leveren, zijn op
een kaart weergegeven. Er wordt nauwgezet onderzoek verricht naar de watervoorraden en -behoeften in deze zones,
waarvan de resultaten de basis zullen
vormen voor de financiële steun die wordt
toegekend voor de uitvoering van boorwerkzaamheden of de aanleg van stuwmeren.

Bovendien is er een tienjarenplan
opgesteld voor de ontwikkeling van de
watervoorraden, met het doel het debiet
bij de laagste waterstand in de rivieren tot
een aanvaardbaar niveau terug te brengen
en de ontwikkelingen op irrigatiegebied te
begeleiden.
In de regio Provence-Côte d'Azur, waar al
commissies bestonden die het beheer
voerden over de watervoorraden voor de
landbouwsector in de stuwmeren (SerrePonçon, Verdon) die onder toezicht staan
van de Franse elektriciteitsmaatschappij
(Electricité de France, EDF), heeft het
overleg tussen deze commissies geleid tot
een goed beheer van de vermindering van
deze watervoorraden voor landbouwdoeleinden en tot onderhandelingen met
EDF over het tegen vergoeding ter
beschikking stellen van een extra hoeveel-

De hierboven besproken verbeteringen
zijn aanzienlijk en mogen niet in de
vergetelheid raken, als de weersomstandigheden gedurende een aantal
jaren gunstiger zijn. Desalniettemin
schieten deze, net op tijd genomen maatregelen tekort. Er zijn nog andere maatregelen nodig voor een rationeler beheer
van het water, waarbij landbouwactiviteiten, behoeften van andere
verbruikers en de bescherming van het
natuurlijk milieu met elkaar verenigd
worden. Er zijn drie mogelijkheden tot
verbetering aangegeven: het zoeken naar
alternatieven voor irrigatie en het tot stand
brengen van een substantiële waterbesparing, nieuwe planning voor de voorzieningen en een beter beheer van de
watervoorraden.
Het zoeken naar alternatieven voor
irrigatie bestaat uit het stimuleren van de
vormen van landbouw waarvoor geen
irrigatie nodig is, dankzij de grotere kennis
van het samenspel tussen bodem, plant en
klimaat. Dit komt neer op het aanpassen
van het produktiesysteem aan het klimaat,
rekening houdend met het feit dat de
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bodem in staat is om de natuurlijke watertoevoer te reguleren door het vermogen
om regenwater zelf vast te houden.
De rationalisering van de keuze van het
produktiesysteem kan op twee wijzen
geschieden: op middellange of korte
termijn. Op middellange termijn gaat het
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ervoor dat de produktieverhoging in een
droog jaar van landbouwgewassen die
tegen de droogte bestand zijn tot uitdrukking komt in een prijsdaling van deze
Produkten. Dit was het geval met de
zonnebloem in 1990. Bovendien vereist de
voedingsmiddelenindustrie dat er sprake
is van een zowel kwantitatief als

mogelijk in alle irrigatiegebieden. Hen
dergelijke besparing hangt evenzeer ook
af van de modernisering van de wateraanvoerconstructies en de daaraan
gekoppelde infrastructuur als van een
betere beheersing van de irrigatie bij de
landbouwbedrijven zelf. De ervaringen die
in de droogteperioden van de afgelopen
drie jaar zijn opgedaan, hebben bewezen
dat er water bespaard kan worden en dat
die besparing zo veel mogelijk uitgebreid
en bestendigd moet worden om de noodzaak tot het aanleggen van nieuwe voorraden te beperken en bij te dragen tot het
behoud van het watermilieu en de watervoerende lagen. De modernisering van de
wateraanvoerconstructies heeft betrekking
op de aanpassing van oude irrigatiekanalen en de regeling van de wateraanvoer.
Terwijl het merendeel van de in de
afgelopen dertig jaar in Frankrijk aangelegde irrigatienetwerken, die bestaan uit
persleidingen, van water worden voorzien
door stuwmeren of door aftakking van
grote rivieren via betonnen kanalen,
bestaan er in het zuidoosten van Frankrijk
nog oude irrigatiesystemen met een zeer
laag rendement (van 20 tot 30%).
Modernisering van deze systemen bekleding van de hoofdkanalen en het
aanleggen van persleidingen in de
distributienetten, gecombineerd met
regeling van de waterwerken - kan leiden
tot een besparing van ongeveer 50%.
Regeling van het watertransport is onmisbaar bij een goed beheer van systemen
met vrije doorstroming. Het via overlaten
langs of aan de uiteinden van kanalen
laten wegstromen van niet-gebruikt water
leidt tot grote verspilling.

om de keuze voor wintergewassen of
gewassen die bestand zijn tegen de
droogte, die verbouwd kunnen worden
zonder irrigatie. Op korte termijn, dat wil
zeggen voor de tijdsduur van één jaar,
wordt de wisselbouw zodanig aangepast
dat wordt uitgegaan van de kennis over de
voor het desbetreffende jaar verwachte
hoeveelheid water. Zo hebben de boeren
in het zuidwesten van Frankrijk, daar zij er
van uit gingen dat dat jaar droog zou
worden na het immers moeilijke jaar
1989, de verbouw van maïs aanzienlijk
teruggebracht in 1990, ten gunste van de
verbouw van zonnebloemen, die beter
bestand zijn tegen de droogte.
De mogelijkheden tot jaarlijkse aanpassing
van de produktie kunnen echter beperkt
worden door de marktwerking: de wijze
waarop de prijzen tot stand komen zorgt

kwalitatief regelmatige produktie van
landbouwgewassen.
Ook kiest de landbouwer, zolang de
marktwaarde van veel water vereisende
zomergewassen zoals maïs hoger is dan
die van wintergewassen zoals wintertarwe,
eerder voor de eerste gewassen, waarvoor
hij dan een beroep doet op irrigatie. Het
stimuleren van de verbouw van gewassen
die geen irrigatie behoeven, heeft slechts
zin als de boeren er economisch belang bij
hebben. Wanneer dit niet het geval is,
moeten deze stimuleringsmaatregelen
vergezeld gaan van sociaal-economische
maatregelen, zoals die zijn vastgesteld in
het kader van de beleidslijnen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid van
de EG.
Er is een aanzienlijke waterbesparing

Het doel is de hoeveelheden water die uit
de stuwmeren worden gelaten of door de
verschillende kanaalpanden stromen, af te
stemmen op de behoefte, waarbij rekening
wordt gehouden met de stroomtijden van
het water. Met de computersystemen voor
automatische besturing van de regelwerken, via het in real time doorgeven
van informatie over de parameters die de
watervraag aangeven, worden tegenwoordig goede resultaten verkregen. De
regeling van het Canal de Provence in het
zuidoosten en de door de Compagnie
d'Aménagement des Coteaux de
Gascogne in het zuidwesten van Frankrijk
ingevoerde systemen voor automatisch
beheer van de stuwmeren hebben een
besparing opgeleverd van ongeveer 20%
van de hoeveelheid water die afgenomen
is uit de waterlopen of in de desbetreffende stuwmeren is opgeslagen. De
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toepassing van dergelijke systemen moet
verder worden ontwikkeld en verbeterd.
Bij de landbouwbedrijven zelf tenslotte is
een betere benutting van het water
mogelijk dankzij een verantwoorde keuze
van de vorm van wisselbouw en een
betere beheersing van irrigatietechnieken.
Zoals al gezegd moet de wisselbouw
geoptimaliseerd en aangepast worden aan
de beschikbaarheid van water en de
sociaal-economische omstandigheden van
het bedrijf.
Irrigatie met minder water betekent ook
een betere beheersing van de irrigatie,
zodanig dat de watertoevoer wordt aangepast aan de werkelijke behoefte van de
gewassen op een bepaald moment, al naar
gelang de gekozen produktiedoelstellingen.
Door de vooruitgang van het landbouwkundig onderzoek verbetert de kennis
over de waterbehoefte van planten en
gewassen en over hun gevoeligheid voor
droogte in de verschillende stadia van hun
levenscyclus. Daarnaast is het door de
technologische vooruitgang mogelijk om
de bijdrage van de bodem aan de watervoorziening van de gewassen beter te
meten en te controleren. Deze vooruitgang moet leiden tot een zuiniger vorm
van irrigatie.
Voor wat betreft de belangrijke gewassen
zou er bij de opstelling van beregeningsprogramma's, die gebaseerd zijn op de
klassieke methode van de waterbalans,
gekoppeld is aan klimatologische
omstandigheden, meer rekening
gehouden moeten worden met de bijdrage
van de bodemwatervoorraden aan de
balans, door plaatselijke metingen van de
bodemvochtigheid met behulp van
tensimeters of neutronensondes. De
signaleringsmethoden, die op persoonlijke
wensen kunnen worden afgestemd,
moeten ontwikkeld en beter benut
worden.
Voor wat betreft rendabeler vormen van
landbouw zoals fruit- en groenteteelt kan
de irrigatie geregeld worden door automatische installaties die zelf regelen wanneer
beregend moet worden, aan de hand van
via sensoren verkregen gegevens over het
waterpeil in de bodem (tensimeters) of
over de waterbehoefte van plant of gewas
(turgescentie van planteweefsels, oppervlaktetemperatuur van het plantendek).
Helaas is de toepassing van dergelijke
instrumenten beperkt door de relatief
hoge kosten.

Voor het toevoeren van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment moet
men beschikken over een geschikte
irrigatie-installatie en die op de juiste
wijze gebruiken. Recent onderzoek naar
het gebruik van beregeningsinstallaties
heeft aangetoond dat de voor irrigatie
gebruikte hoeveelheid water slechts door
20% van de landbouwers in de hand
gehouden wordt. Op dit gebied is nog veel
verbetering mogelijk.

de watervoorraden beheerd moeten
worden en welke investeringen er op
middellange of lange termijn gedaan
moeten worden (nieuwe watervoorraden,
herstelwerkzaamheden, irrigatienetwerken). Bij deze keuzen moet
rekening worden gehouden met de
landbouwstructuren, het op het gebied
van de ruimtelijke ordening gevoerde
beleid en met de behoeften van de
verschillende verbruikersgroepen.

Waterbesparing alleen is niet altijd
voldoende om landbouwactiviteiten te
verenigen met de eisen die gesteld
worden door het watermilieu. Het 'aanboren van nieuwe bronnen' is ook noodzakelijk. Er is een goede planning vereist
voor de programma's voor de aanleg van
voorzieningen en een beter waterbeheer.

De planning moet nauwkeurig worden
afgestemd op het door het waterbestuur
gevoerde beleid en de andere, op verschillende geografische en bestuurlijke
niveaus genomen planningstechnische
beslissingen. Uitvoering van die planning
vereist plaatselijke arbitrage en een doorzichtig besluitvormingsproces; deze doorzichtigheid wordt vergroot door het
uitvoeren van brede voorstudies op
technisch, sociaal-economisch en
ecologisch gebied.

Een nieuwe planning en een goed onderbouwde prijsstelling moeien bijdragen aan
een beter evenwicht tussen aanbod
(watervoorraden) en vraag.
Er moet overleg worden gevoerd met het
oog op het op één lijn brengen van de
verschillende verwachtingspatronen en
het vaststellen van arbitrageregels voor '
algemeen belang. Een overheidsinstantie
moet vervolgens beslissingen nemen en
uitvoeren. Uit de praktijk blijkt dat, willen
zij nut hebben, bepaalde arbitragebeslissingen inroepbaar moeten zijn tegen
derden. Het forum waar dit overleg en
deze arbitrage plaatsvinden en waar alle
belangen aan bod komen, met name die
van het watermilieu en van de drinkwatervoorziening, moet bij de planning worden
vastgesteld.
Planning en effectrapportage maken een
integratie noodzakelijk van de verschillende ruimtelijke niveaus
(economische regio, stroomgebied of
gebied waarbinnen een bepaalde waterhuishouding heerst) en de verschillende
termijnen. Zo kan bijvoorbeeld op korte
termijn worden voldaan aan de waterbehoefte die het gevolg is van droogte, op
middellange termijn een bepaalde vorm
van wisselbouw worden gekozen op het
niveau van de bedrijven zelf en kunnen op
lange termijn beleidslijnen worden vastgesteld voor het beheer van de watervoorraden (exploitatie van het oppervlakte- en grondwater, vorming van
nieuwe watervoorraden of invoering van
een nieuw beheerssysteem).
De planningswerkzaamheden moeten
resulteren in het opstellen van algemene
beleidsvoornemens, waarin per ruimtelijk
niveau wordt vastgesteld op welke wijze

Het in noodsituaties te voeren beleid,
vooral in geval van waterschaarste, moet
worden vastgesteld bij de planning,
bekendgemaakt en toegelicht worden aan
alle betrokkenen. Dit is één van de
maatregelen die moeten voorkomen dat
een dergelijke schaarste niet ten koste gaat
van het watermilieu of de drinkwatervoorziening, die voorrang geniet.
De prijs van het water dat wordt gebruikt
voor irrigatie speelt een belangrijke rol bij
het waterverbruik, daar deze prijs een
stimulans kan betekenen voor waterbesparing of juist kan aanzetten tot
verspilling. Deze prijs moet contractueel
worden afgesproken tussen de verbruiker
en de beheerder van het net.
De irrigatiekosten voor de landbouwer
bevatten diverse variabele posten, die in
grote mate afhangen van het soort irrigatie
en de hoeveelheid water die beschikbaar
is. Deze posten zijn:
- de kosten verbonden aan het beschikbaar maken van het water (stuwdammen,
heuvelstuwmeren, boringen en aanverwante bijdragen);
- de kosten verbonden aan het onder
druk zetten en het transport (pompstations, toevoer en netten);
- de kosten van beregeningsinstallaties;
- de loonkosten van de afzonderlijke
landbouwbedrijven.
Als de waarde van de watervoorraden zou
kunnen worden geschat en opgeteld bij de
hierboven genoemde kosten, zou het
mogelijk zijn een vergelijking te maken
met de andere vormen van verbruik; deze
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component wordt echter zelden in het
totale kostenplaatje betrokken en nooit
nader uitgewerkt, ongeacht het soort
gebruik.
De kosten van de irrigatie-installatie en
het gebruik daarvan worden in de meeste
gevallen gedragen door de landbouwers,
of de irrigatie nu individueel of collectief
wordt toegepast. Het variabele karakter
van de andere posten kan voornamelijk
worden verklaard uit het feit dat er
verschillen bestaan in de beschikbare
hoeveelheid water, het soort irrigatie en
de omvang van de overheidssteun.
Bij collectieve irrigatie zijn de kosten van
de irrigatie, afgezien van die van de
beregeningsinstallatie en de loonkosten,
gelijk aan de prijs die door de landbouwer
wordt betaald voor het water dat hij aftapt
bij het aansluitpunt. Het hanteren van een
waterprijs biedt de mogelijkheid de vraag
te reguleren, met inachtneming van de
gebruikelijke economische regels. De
doeltreffendheid van een dergelijke vorm
van regulering is echter beperkt wanneer
het gaat om de watervoorziening, aangezien eerbied voor het natuurlijk milieu
moeilijk afgedwongen kan worden door
het stellen van een bepaalde prijs.
Bovendien is de waarde van het natuurlijk
milieu moeilijk in geld uit te drukken en
kan er daarom moeilijk een bepaalde prijs
op worden afgestemd. Daarnaast kan
regulering via de prijs onrechtvaardig zijn,
omdat de prijs niet de werkelijke kosten
dekt van het beschikbaar maken van het
water voor de verbruikers. De prijs is
immers in sterke mate afhankelijk van de
over het algemeen zeer hoge, door de
overheid toegekende subsidies. Bovendien
werkt deze vorm van regulering waarschijnlijk niet of nauwelijks in geval van
waterschaarste, bijvoorbeeld wanneer de
oogst bedreigd wordt door de droogte en
er hoe dan ook water voor irrigatie
gebruikt moet worden.
De subsidies, die worden verstrekt voor
een beter beheer van de watervoorraden
en de ruimtelijke ordening, zijn absoluut
noodzakelijk gebleken om de verschillen
in de kosten verbonden aan het beschikbaar maken van water te verkleinen en de
micro-economische rendabiliteit van de
landbouwbedrijven zo veel mogelijk veilig
te stellen. De subsidies zullen dan ook
gehandhaafd worden, tenzij er veranderingen optreden in de huidige
economische situatie, lien terugkeer naar
het systeem waarin de prijs de werkelijke
kosten dekt is dus louter theoretisch.
Desalniettemin moeten irrigatiesubsidies
steunen op politieke beslissingen die

worden genomen op basis van een doorzichtige en objectieve raming van de
verschillende kosten.
Het stellen van een bepaalde prijs voor
het water dat wordt afgenomen bij de
aansluitpunten is een aanvullende
reguleringsmethode: de gemaakte
politieke keuzes komen er in tot uitdrukking en de prijsstelling maakt deel uit
van een contract tussen de beheerder van
het net en de landbouwers.
Bij individuele irrigatie worden de kosten
die verbonden zijn aan de watervoorziening (heuvelstuwmeren, boringen),
gedeeltelijk althans, door de landbouwers
zelf gedragen, behalve wanneer dit water
al beschikbaar is (oppompen uit kanalen
of rivieren - die eventueel opnieuw
worden gevoed - en waterputten enz.).
Het is in dit verband moeilijk om over een
waterprijs te praten, aangezien er geen
georganiseerde afspraken over het water
en de prijs daarvan worden gemaakt.
De watervoorzieningsubsidies vormen
voor de overheid het enige economische
middel aan de hand waarvan zij een en
ander bij kan sturen.
Voor wat betreft de mengvormen is de
situatie van de individuele toepassers van
irrigatie, die rechtstreeks water afnemen
uit rivieren die opnieuw worden gevoed,
een tussenvorm tussen individuele en
collectieve irrigatie. Er is al vaak op
gewezen dat deze wijze van irrigatie
bijzonder onbevredigend is. Het beheer
van deze systemen zou verbeterd kunnen
worden door het aan de gezamenlijke
verbruikers in rekening brengen van de
kosten van het ter beschikking stellen van
water en door het opzetten van een
collectieve beheerstructuur.
Andere vormen van irrigatie leveren
vergelijkbare problemen op, zoals de
uitputting van de grondwaterlaag wanneer
er te veel wordt opgepompt. Ook de
toename van het aantal kleine, individuele
heuvelstuwmeertjes stroomopwaarts in
het stroomgebied zorgt voor een
verstoring van het hydrologisch evenwicht, die onderzocht moet worden aan de
hand van schema's voor waterbeheer op
het niveau van het stroomgebied.
Water is lange tijd beschouwd als iets dat
niets kostte. Tegenwoordig echter wordt
het beschouwd als een steeds kostbaarder
erfgoed, gezien de kosten die verbonden
zijn aan de watervoorziening en het
instandhouden van de watervoorraden.
Om de gebruikers hiervan bewust te
maken moeten deze kosten vertaald

worden in de prijs die voor het water
betaald moet worden.
Maatregelen met het oog op de
realisering van de voornaamste
doelstellingen
De aangegeven mogelijkheden tot
verbetering werpen een licht op de
onvolkomenheden, op grond waarvan
nieuwe inspanningen zijn vereist op het
gebied van onderzoek, ontwikkeling,
investeringen, organisatie en beheer. Er is
een reeks maatregelen voorgesteld, die
worden uitgevoerd met het oog op de
realisering van de drie voornaamste
doelstellingen: zuiniger irrigatie, betere
planning, organisatie van het plaatselijk
beheer van het waterverbruik.
Zuiniger irrigatie vereist continuering en
verbetering van de maatregelen die al zijn
toegepast bij zowel de watertoevoernetten
als de landbouwbedrijven zelf.
De modernisering van de oude zwaartekrachtbevloeiingsnetwerken in het
zuidoosten moet worden versneld. Het
gaat hierbij om het bekleden van hoofdkanalen, herstel of aanleg van distributienetten en modernisering van de voorzieningen voor perceelsgewijze irrigatie.
Er loopt momenteel een investeringsprogramma met steun van de staat, de
lagere overheden en de Agence de 1'eau
(overheidsinstantie die zich bezig houdt
met het beheer van de watervoorziening).
Er moet verder worden gewerkt aan de
regeling van de watertoevoer volgens
moderne methoden aan de hand waarvan
het water dat uit stuwmeren wordt gelaten
en via rivieren en kanalen getransporteerd
wordt al naar gelang de behoefte beheerd
wordt in real time. Dit vereist verdere
inspanningen op onderzoeks- en ontwikkelingsgebied en het op zo veel
mogelijk plaatsen uitvoeren van de samen
met de Sociétés d'Aménagement
Régionales verrichte experimenten.
De toepassing van irrigatie bij de landbouwbedrijven moet worden verbeterd
door de optimalisering van de keuze van
het type wisselbouw, die wordt afgestemd
op de beschikbare hoeveelheid water op
het landbouwbedrijf, verfijning van de
irrigatiemethoden om te voldoen aan de
werkelijke waterbehoefte van de
gewassen, uitgaande van de hoeveelheid
water die door de bodem zelf wordt
geleverd en een beter gebruik van de
irrigatie-installaties.
Dit veronderstelt nader onderzoek om
meer inzicht te krijgen in de water-
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behoefte van de gewassen binnen hun
leefmilieu (water, bodem, klimaat) en om
de kennis over irrigatie-installaties te
vergroten voor de ontwikkeling van
methoden en instrumenten waarmee de
keuze van het type wisselbouw vergemakkelijkt kan worden, het sturen van
de ontwikkeling op irrigatiegebied en voor
de keuze en toepassing van installaties.
De onderzoekresultaten zijn op zichzelf
niet voldoende: ze moeten worden uitgetest en aangepast binnen de sociaaleconomische context van de landbouwbedrijven, die zelf binnen de context van
hun milieu worden geplaatst. Hiervoor
moeten technisch-economische referentiekaders worden opgesteld, zowel voor
landbouwbedrijven (proefboerderijen) als
voor proefzones die representatief zijn
voor kleinere gebieden. Naar het voorbeeld van de door de landbouwsector en
de Sociétés d'Aménagement Régionales
uitgevoerde proefboerderijstudies is de
minister van Landbouw in 1990 begonnen
met een project irrigatieproefzones (SRI).
Dit project wordt gecoördineerd en geleid
door een landelijke wetenschappelijke
commissie.
Voor de verspreiding onder en de
praktische benutting door de toepassers
van irrigatie van de resultaten van het
onderzoek en de technisch-economische
proeven moeten de betrokkenen goed
geschoold worden en moeten er
inspanningen worden geleverd op het
gebied van advies en voorlichting. Er is
een groot aantal instellingen op advies- en
scholingsgebied, zowel op plaatselijk als
op regionaal en landelijk niveau: ontwikkelingsdiensten van landbouwschappen, coöperaties en Compagnies
d'Aménagement (organisaties, bedrijven
en instanties die zich bezighouden met de
aanleg van voorzieningen); groeperingen
die zich bezighouden met landbouwontwikkeling; Instituts techniques
Agricoles (landbouwinstituten);
instellingen voor landbouwonderwijs;
fabrikanten en verkopers van installaties
en materieel. Voor de coördinatie van
deze activiteiten en het toevoegen van een
meerwaarde daaraan is er een Réseau
National d'Expérimentation et de
Démonstration Hydraulique Agricole
(RNED-HA) opgericht (een landelijk
netwerk voor proeven en demonstraties
op het gebied van landbouwwaterhuishouding), dat als voornaamste doelstelling heeft het verbeteren van de
uitwisseling tussen onderzoek en ontwikkeling. Via dit netwerk worden de
beschikbare instrumenten en testresultaten ter beschikking gesteld van degenen

die bij de ontwikkeling betrokken zijn om
in te kunnen spelen op de behoeften van
de landbouwsector. Bovendien moeten in
de irrigatieproefzones (SRI) op plaatselijk
niveau alle partners worden betrokken bij
de op probleemoplossing gerichte onderzoeken en experimenten. Bij de
activiteiten in het kader van het
RNED-HA en de SRI zal prioriteit
worden toegekend aan de met waterbeheer verband houdende aspecten. Bij de
basisvorming van adviseurs en boeren zal
het accent ook op deze aspecten worden
gelegd.
Bij de nieuwe planning van programma's
voor aanleg van voorzieningen moet
rekening worden gehouden met nieuwe
economische, biologische en andere eisen.
De besluitvorming moet worden ondersteund door diepgaande voorstudies,
waarbij ook de helderheid van het besluitvormingsproces verbeterd moet worden,
terwijl de resultaten beoordeeld en de
keuzen eventueel heroverwogen moeten
worden aan de hand van follow-up en
evaluaties.
De voorstudies van de programma's voor
het beschikbaar maken van de watervoorraden moeten in een dermate vroeg
stadium worden verricht, dat alle voor het
opzetten van projecten en voor de
planning noodzakelijke gegevens tijdig
voorhanden zijn. Afgezien van de
technische aspecten moeten deze studies
ook bestaan uit onderzoek naar de
gevolgen op sociaal-economisch en
ecologisch gebied. Zij zullen vooral uit
moeten gaan van een globale sociaaleconomische benadering, waarbij rekening
wordt gehouden met de gevolgen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid op de
vraag of er wel of niet geïrrigeerd moet
worden, de alternatieven voor irrigatie en
de toekomst van gebieden die niet
geïrrigeerd zullen worden; bovendien
moet er een prognose van de watervraag
worden opgesteld en moeten watervoorraden en behoefte, ofwel aanbod en vraag,
tegen elkaar worden afgezet. Hieruit
zullen technische oplossingen worden
afgeleid voor de watervoorziening en de
invloed van die oplossingen op het milieu
en een economische benadering waarin
rekening wordt gehouden met de kosten
van de watervoorziening en de verschillende vormen van waterverbruik.
Deze verschillende aspecten zullen op
gestructureerde wijze bestudeerd moeten
worden gezien hun onderlinge samenhang
en de interacties tussen de verschillende
ruimte-en tijdniveaus; dit betekent dat alle
betrokkenen actief zullen moeten
participeren.

De desbetreffende partners moeten ook
betrokken worden bij de follow-up en
evaluatie van de resultaten van de aanleg
van voorzieningen. Aan de hand van die
evaluaties kan bekeken worden hoe het
waterverbruik - waaronder irrigatie - zich
ontwikkelt en kan de afstemming van het
aanbod op de vraag (watervoorraden c.q.
behoefte) worden beoordeeld.
Dergelijke activiteiten zijn al ondernomen
in een aantal stroomgebieden en regio's:
Adour-Garonne, Vallée du Cher, AlpesMaritimes. Dit neemt niet weg dat een
groot aantal problemen met betrekking tot
de te volgen methoden nog niet is
opgelost en nader onderzocht moet
worden, vooral via studies op het gebied
van de ecologie van waterhuishoudingen
en het effect van de aanleg van voorzieningen op het milieu, en op het gebied
van de sociaal-economische benadering
aan de hand waarvan de vraag naar water
op middellange termijn voorspeld kan
worden.
De planning moet niet alleen betrekking
hebben op de uitvoering van concrete
werkzaamheden, maar ook op waterbeheer en vaststelling van de prijs.
Goed waterbeheer bestaat uit verschillende onzekere factoren (bijvoorbeeld
op klimaat- en economisch gebied) vinden
van een compromis tussen de uiteenlopende wensen. Het komt tot uitdrukking
in concrete, samenhangende besluiten die
worden genomen door de landbouwers,
belangenverenigingen, burgemeesters,
bedrijven, beheerders van waterwerken en
overheidsinstanties, aan de hand van een
daaraan voorafgaande, door de overheid
goedgekeurde planning. Goed waterbeheer is gebaseerd op gebruikmaking
van de geëigende technische middelen.
Goed waterbeheer betekent inachtneming
van alle vormen van waterverbruik en
eerbied voor het watermilieu. Goed waterbeheer geschiedt op plaatselijk niveau, dat
wil zeggen zo dicht mogelijk bij de
betrokkenen, voorzover de technische
dimensie van de problemen dit toelaat. In
die gebieden waar het waterbeheer
betrekking heeft op irrigatie met behulp
van oppervlaktewater, lijkt het subniveau
binnen het stroomgebied het meest
geëigende niveau.
Dit op vele verschillende vormen van
waterverbruik gericht beheer veronderstelt de aanwezigheid van een plaatselijke
instantie, die bekleed is met juridische en
financiële bevoegdheden en zorg kan
dragen voor dit beheer. De boeren
moeten betrokken worden bij de door
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deze instantie genomen besluiten en
moeten met haar overeenkomsten kunnen
sluiten. Organisatie van de boeren is
noodzakelijk (vakbonden, belangenverenigingen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden).
Scherpe controle op de waterafname kan
noodzakelijk zijn voor een beter plaatselijk
beheer. Bij het beheersen van de crisissituatie in de afgelopen twee jaren is het
belang van quotering en vermelding van
de afgenomen hoeveelheden bewezen.
Deze bepaling veronderstelt dat alle
afnamepunten worden uitgerust met
watermeters. Het gebruik daarvan levert
echter technische problemen op voor wat
betreft installatie, betrouwbaarheid en
onderhoud. Hier is vooral op gewezen
door de landbouwsector, die dan ook
voorstander is van collectieve
bemeteringssystemen.
De controle op de afname moet ook een
procedure voor het verkrijgen van een
vergunning of het opgeven van alle waterafnames omvatten.
De prijs voor het gedistribueerde water
moet een krachtige stimulans zijn voor
een zuiniger waterverbruik, voorzover die
prijsstelling deel uitmaakt van een
overeenkomst tussen de verbruiker en de
beheerder van het net. De prijs moet
worden vastgesteld in samenhang met de
beleidslijnen voor het beheer van de
watervoorraden binnen elk stroomgebied.
Met het oog op de waterbesparing moet
bij de prijsstelling uitgegaan worden van
de volgende prioriteiten: de prijs mag
geen verspilling in de hand werken, de
watervoorraden moet in stand gehouden
worden en men moet voorbereid zijn op
eventuele schaarste; bovendien dient geen
korting te worden verleend op de prijs per
kubieke meter die is gekoppeld aan een
grotere waterafname. Om tot besparing te
komen moet bij het vaststellen van de
prijs duidelijk worden gemaakt wat de
werkelijke kosten van de watervoorziening
zijn, onder vermelding van de omvang
van subsidies en overheidssteun. Ook
moet in dit verband worden voorzien in
aanvullende maatregelen in geval van
schaarste, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van quota en boetes die overtreding van die quota zoveel mogelijk
moeten tegengaan; quota en boetes
moeten worden vastgesteld in gezamenlijk
overleg.
Wanneer geput wordt uit rivieren die
weer worden gevoed met water uit
opslagbekkens of, via aftakking, uit andere
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rivieren, moet een deel van de kosten van
de kunstwerken in de prijs te worden
doorberekend. Er moet onderzoek worden
gedaan naar de mogelijke effecten van de
prijs en de grondslagen van een prijsstelling die zuiniger waterverbruik kan
stimuleren.
Het merendeel van deze maatregelen is al
officieel vastgelegd in de nieuwe wet op
de watervoorziening, die op 3 januari 1992
van kracht is geworden en in de plaats is
gekomen van de wet uit 1964. Deze wet
schrijft de opstelling van bestemmingsplannen voor de aanleg en het beheer van
voorzieningen voor de waterexploitatie
voor, waarin voor elk stroomgebied of
voor elke groep stroomgebieden wordt
vastgesteld welke hoofdbeleidslijnen
gevolgd moeten worden om te komen tot
een evenwichtig beheer van de watervoorraden. Voor elk subniveau binnen een
stroomgebied of groep daarvan dat (die)
samenvalt met een hydrografische
eenheid of een watervoerende laag, is een
plan voor de aanleg en het beheer van
voorzieningen voor de waterexploitatie
(SAGE) opgesteld, waarin algemene doelstellingen over gebruik, exploitatie en
bescherming van de watervoorraden zijn
vastgelegd. Deze SAGE wordt opgesteld
door de commissies van de stroomgebieden, met medewerking van de
betrokken regionale en departementale
raden. Er zullen plaatselijke commissies
voor de watervoorziening worden
opgericht voor de uitwerking, herziening
en begeleiding van de tenuitvoerlegging
van de SAGE. Deze commissies zullen
voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de lagere overheden, voor
een kwart uit vertegenwoordigers van de
verschillende verbruikersgroepen en voor
het resterende kwart uit vertegenwoordigers van de landelijke overheid.
Om de verwezenlijking van de doelstellingen van de SAGE te vergemakkelijken zullen de lagere overheden via de
oprichting van plaatselijke gemeenschappen voor de watervoorziening
verenigd kunnen worden in openbare
lichamen. Belangenverenigingen en
vakbonden die actief zijn op het gebied
van de watervoorziening zullen bij de
activiteiten van deze gemeenschappen
betrokken kunnen worden.
De wet voorziet ook in de algemene
invoering van controle op de waterafnames. Dit betekent dat er voortaan
vergunningen afgegeven zullen moeten
worden voor waterafname, dat hiervan
opgave gedaan zal moeten worden en dat
de aftappunten en -installaties voorzien

zullen moeten zijn van de juiste meet- en
telinstrumenten.
Conclusie
Door de noodsituaties in Frankrijk tijdens
de droogteperioden van de afgelopen
jaren is nadrukkelijk naar voren gekomen,
dat er spanningen bestaan door de
toename van de watervraag. Met het oog
hierop zijn er zowel op plaatselijk als
landelijk niveau efficiënte overlegstructuren ontstaan, waarbinnen alle
betrokkenen kunnen overleggen om de
crisis het hoofd te bieden en oplossingen
hiervoor te zoeken. Zo is er op zeer
democratische wijze een groot aantal
maatregelen vastgesteld door een
landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.
Het merendeel van deze maatregelen is
officieel bekrachtigd door de herziening
van de bestaande wetgeving op het gebied
van de watervoorziening, via welke
herziening het resultaat van het overleg in
de plaatselijke commissies voor de watervoorziening is vastgelegd voor de
toekomst. Uitvoering van die maatregelen
moet leiden tot een betere beheersing van
de conflicten rond het waterverbruik en
tot de bescherming, exploitatie en ontwikkeling van de bruikbare watervoorraden, dit alles met inachtneming van het
natuurlijk evenwicht en uitgaande van het
algemeen belang.
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