Ontwikkeling in integraal waterbeheer
Verkenning van beleid en beheer

Inleiding
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
heeft het waterbeheer in Nederland een
snelle ontwikkeling doorgemaakt.
Een sterke bevolkingsgroei en wijzigingen
in de bevolkingssamenstelling, veranderde
produktiepatronen in industrie en landbouw en sociaal-culturele factoren, zoals
een toenemende vrije tijd, hebben hogere
eisen met zich meegebracht voor de vele
gebruiksfuncties van het water.
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De intensivering van het gebruik van
water als voedselbron (drinkwater,
viswater) en als transportmedium
(scheepvaart, afval) heeft een aantasting
van de ecologische gesteldheid van waterhuishoudkundige systemen in de hand
gewerkt. Een en ander heeft geresulteerd
in een grote verscheidenheid aan onderling samenhangende problemen.
Sinds enkele jaren wordt in Nederland en
een aanzienlijk aantal andere landen een
pleidooi voor een integrale aanpak van de
problematiek gevoerd, onder de noemer
integraal waterbeheer. Dit is voor de
TU Delft aanleiding geweest om, met het
oog op haar toekomstige onderzoeksbeleid, een brede, verkennende studie te
laten uitvoeren over het beleid, beheer en
onderzoek voor integraal waterbeheer.
De studie heeft geresulteerd in de recente
publikatie van het rapport 'Ontwikkelingen
in integraal waterbeheer. Verkenning van
beleid, beheeren onderzoek\\\. De onderzoeksverkenning volgt op een verkenning
van het beleid en beheer, omdat het
watergerelateerde onderzoek overwegend
beleidsgericht is. In het hiernavolgende zal
worden ingegaan op de vraag welke
problemen nu en in de toekomst een
integrale aanpak noodzakelijk zullen
maken en hoe die aanpak er in concreto
zal uitzien. Eerst zal een conceptueel
model gepresenteerd worden, dat als
uitgangspunt dient voor de bestudering
van het onderzoeksterrein. Vervolgens
worden de belangrijkste problemen in het
huidige en toekomstige waterbeheer
geschetst. Na een korte beschouwing over
het begrip integraal waterbeheer zullen

Samenvatting
Met het oog op haar toekomstige onderzoeksbeleid heeft de TU Delft een
verkennende studie laten uitvoeren over het beleid, beheer en onderzoek voor
integraal waterbeheer. In aansluiting hierop worden in onderstaand artikel de
belangrijkste ontwikkelingen en trends op het beleids- en beheersterrein belicht,
terwijl in het volgende nummer van H 2 0 op het onderzoek zal worden ingegaan.
De problematiek van het waterbeheer kenmerkt zich door een toename in
complexiteit, schaalniveau en tijdsduur, terwijl de maatschappelijke vraag naar
voldoende en schoon water groeit. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende
waardering enerzijds en aantasting anderzijds van de natuurfunctie. Hieruit
ontstaat een behoefte aan integraal waterbeheer. In Nederland is al een aanvang
gemaakt met de interneintegratie, binnen het waterspoor. Vooral de afstemming
van gebruiksfuncties op de natuurfunctie zal nadere aandacht vergen. In de
toekomst zal meer dan tot nu toe de nadruk moeten komen te liggen op de externe
integratie. Ontwikkelingen op het maatschappelijke vlak (consumentengedrag,
economisch groeidenken), het natuurlijke vlak (wisselwerkingen tussen water,
bodem en lucht) en het beleid en beheer (schaalvergroting, internationalisering)
hebben als gevolg dat de oplossing van problemen steeds verder buiten de
competentie van de waterbeheerder komt te liggen.

enkele mogelijke ontwikkelingen voor de
middellange termijn worden behandeld.
De nadruk zal hierbij liggen op de
presentatie van een aantal technische
ontwikkelingen.
Het onderhavige artikel, dat de
ontwikkelingen in het watergerelateerde
beleid en beheer omvat, is geschreven met
het oog op de presentatie van de onderzoeksverkenning. De resultaten van de
onderzoeksverkenning zelf zullen in het
volgende nummer van H 2 0 worden
belicht.

wisselwerkingen tussen factoren op het
maatschappelijke vlak (sociaal-culturele
en economische factoren), het natuurlijke
vlak (fysische, chemische en biologische
processen in water, bodem en lucht) en
het beleids- en beheersvlak (technische en
bestuurlijke factoren) op diverse tijd- en
ruimteschalen. Om het complexe geheel
aan relaties dat zo ontstaat, vereenvoudigd
weer te geven, kan het in afb. 1weergegeven model worden gebruikt.
Centraal staat het waterbeheersysteem.
Dit systeem vormt de voor water
relevante doorsnijding van de bovengenoemde drie vlakken van de werkelijkheid: maatschappij, natuur en ook beleid
en beheer. Binnen het waterbeheersysteem zijn meerdere relaties te onder-

Conceptueel model
Essentieel uitgangspunt bij een
verkenning van integraal waterbeheer is
dat inzicht wordt verkregen in de voor
waterbeheer relevante samenhangen en
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TABEL I- Actueleproblemen inhet waterbeheer.
Maatschappelijk vlak
toenemende watervraag
optimalisatie versus
harmonisatie
afweging tussen gebruiksfuncties
en natuurfunctie

Natuurlijk vlak

Beleid en beheer

(diffuse) verontreiniging:
eutrofiëring, verontreiniging
van grondwater en waterbodem
verdroging
waterhuishoudkundige
gevolgen van
klimaatverandering

scheiden, zowel binnen de drie vlakken
als daartussen. Deze creëren de interne
samenhang. De externe samenhang tussen
het waterbeheersysteem enerzijds en zijn
context anderzijds wordt bepaald door de
effecten vanuit die context. Een belangrijk
uitgangspunt van de studie is dat integraal
waterbeheer niet beperkt blijft tot het
waterbeheersysteem zelf, maar ook deze
externe samenhang betreft.
De problematiek nu en in de toekomst
De problematiek in het waterbeheer anno
1992 kenmerkt zich door een groot aantal
specifieke vraagstukken en problemen, die
al aanleiding hebben gegeven tot tal van
onderzoekingen en maatregelen. In tabel I
worden de belangrijkste kort genoemd,
zowel die op het maatschappelijke vlak,
het natuurlijke vlak als ten aanzien van het
technische en bestuurlijke beleid en
beheer.
Bovenstaande problemen zijn betrekkelijk
nieuw. Welke nieuwe kenmerken
vertonen zij en hoe zullen zij zich verder
ontwikkelen? Welke consequenties heeft
dit voor watergerelateerd beleid en
beheer? In de volgende paragrafen zullen
enkele belangrijke trends in de
problematiek op een rijtje worden gezet,
te beginnen met de problematiek op het
maatschappelijke vlak. De belangrijkste
trends in beleid en beheer staan samengevat in tabel II.
Toenemend conflicttussengebruiksfunctiesen
natuurfunctie
De vraag vanuit de maatschappij naar
schoon en voldoende water zal eerder toedan afnemen. In 1990 bedroeg het waterverbruik in Nederland 1.650 miljoen
kubieke meter. Zonder beleidsombuiging
voorziet het RIVM een stijging met
vijfenveertig procent tot het jaar 2020.
In dat jaar zal in Nederland circa 2.300
miljoen kubieke meter per jaar worden
verbruikt [2].Zeker als de ecologische
doelstelling in het kader van het streven
naar een duurzame ontwikkeling van
waterhuishoudkundige systemen gehandhaafd blijven en vertaald worden naar
bindende normen, zullen beoogde sociaaleconomische doelstellingen beneden-

(technisch)
- herinrichting
- natuurontwikkeling
- rioolbeheer
(bestuurlijk)
- afstemming instrumentarium
- bestuurlijke organisatie
- financiering
- normstelling

waarts moeten worden bijgesteld.
Een centrale vraag in de maatschappelijke
discussie die de komende jaren rond de
natuurwaarde zal worden gevoerd, is of de
natuur kan worden beschouwd als een
belangdat tegen andere belangen kan
worden afgewogen, of als een randvoorwaardenscheppend beginsel[3].In het
laatste geval stelt de natuur randvoorwaarden aan de sociaal-economische
bewegingsvrijheid van de mens.
De waterbeheerder zal in dat geval de
door hem te verrichten activiteiten en het
daarvoor beschikbare technisch en
bestuurlijk instrumentarium primair
moeten toetsen op de mogelijke
ecologische effecten; we kunnen dan
spreken van ecologisch waterbeheer.
Toenemende complexiteitproblematiek
De verschijnselen die zich in het waterhuishoudkundig systeem voordoen,
vertonen zowel naar oorzaak als gevolg
een geweldige complexiteit. Het probleem
van verdroging, bijvoorbeeld, is in de
praktijk moeilijk los te zien van verzuring,
eutrofiëring en de aanvoer van gebiedsvreemd water [4].De meeste problemen

doen zich tegelijkertijd voor in meerdere
onderdelen van het waterhuishoudkundig
systeem en stralen effecten uit naar
andere delen. Niet alleen oppervlakte- en
grondwater worden aangetast maar ook de
waterbodems en de oevers. Naarmate
industrieën en waterbeheerders er beter in
slagen de uitstoot van gevaarlijke stoffen
uit puntbronnen te voorkomen of te
reduceren, wordt de uitstoot van stoffen
uit diffuse bronnen belangrijker.
Verschillende maatschappelijke belangen
zijn in het geding en liggen niet alleen ten
grondslag aan de problematiek, maar
ondervinden ook de effecten. De natuurfunctie blijkt in de meeste gevallen het
zwaarst te worden aangetast. In het
algemeen geldt voor bovenstaande
problemen dat de aard van het probleem
en de omvang ten opzichte van het
referentiebeeld moeilijk te bepalen zijn.
Een en ander hangt samen met de keuze
van een referentiebeeld en de te hanteren
normen en parameters, het grensoverschrijdende, diffuse en lange-termijn
karakter van de verontreinigingen en de
onzekerheid voor de ecologische effecten.
De schaal waarop problemen zich voordoen wordt steeds groter en overschrijdt
traditionele bestuurlijke grenzen (zie
afb.2).
Zo strekt de problematiek van de
verontreiniging zich uit over het grondwater, gehele stroomgebieden en de
kustzeeën, terwijl de zeespiegelstijging
door het broeikaseffect zich op mondiale
schaal voordoet. In toenemende mate
vormen bodem en lucht de media waar-

TABEL II - Trends inbeleiden beheer.
trends

Kenmerken beleid en beheer
Doel
Algemeen maatschappelijke
doelstelling
Specifieke doelstelling

Optimalisatie economische
parameters
ontwikkeling gebruiksfuncties

harmonisatie functies

Afbakeningscriteria
Aspect

één onderdeel
waterhuishoudkundig systeem
functionele criteria
fysisch

gehele waterhuishoudkundig
systeem
functionele en ecologische criteria
fysisch, chemisch, biologisch

Wijze van beleid en beheer
Beleid
Leidend beginsel
Beleidsterrein

economisch groeidenken
water

Aard van waterbeleid
Ruimtelijke schaal
Tijdschaal

sectoraal
lokale grenzen
korte termijn

duurzame ontwikkeling
water, milieu, ruimtelijke ordening,
landbouw, natuur industrie
facetmatig
grenzen Europese Gemeenschap
middellange termijn

Beheer
Bestuurlijke organisatie

administratieve grenzen

Afbakeningscriteria
Aspect
Kwandteitsbeheer
Kwaliteitsbeheer

form
kwantiteit óf kwaliteit
aanbodgericht
effectgericht

Object
Fysieke object

bescherming en ontwikkeling
natuurfunctie

ecologische grenzen en/of
gebiedsgericht
regionale differentiatie
kwantiteit én kwaliteit
vraaggericht
brongericht
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Aß. 2 -De ontwikkeling
van waterkwaliteitsproblemen. Bron:M.
Meybecketal,1990.
GlobalFreshwater
Quality. Blackwell,
Oxford.
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langs verontreinigingen het waterhuishoudkundig systeem beïnvloeden.
De toenemende complexiteit wordt ook
geïllustreerd door het toenemende belang
van interacties binnen waterhuishoudkundige systemen als object van onderzoek. Dit zal in het volgende artikel naar
voren komen.
Slechterebeheersbaarheidvan problematiek
De oorzaken van de problematiek liggen
vaak buiten het waterbeheersysteem.
De waterbeheerder is steeds minder goed
in staat problemen zonder afstemming
met andere beheerders en beleidsterreinen, op alleen lokale schaal op te
lossen en ziet zich gedwongen tot
vergroting van het technische en bestuurlijke draagvlak. Door schaalvergroting en
internationalisering in het waterbeheer
komt het streven naar decentralisatie in de
knel. Dit laatste knelpunt doet zich
wereldwijd voor [5].In Nederland heeft
dit niet alleen consequenties voor de
regionale waterbeheerders, maar ook voor
het Rijk. Terwijl ons land zijn handen vol
heeft aan het grensoverschrijdende waterbeheer, wordt het geconfronteerd met een
steeds belangrijker Europese dimensie in
het milieubeleid. De individuele beleidsruimte van nationale lidstaten is aan het
afnemen en richtlijnen van de Europese
Gemeenschap oefenen een steeds
sterkere invoed uit op de nationale wet-en
regelgeving. Zo druist het voorstel voor
een nieuwe richtlijn inzake de ecologische
kwaliteit van water in tegen het
ambitieuzere Nederlandse streven naar
een Europese basiskwaliteit voor water en
waterbodem [6], Voorts zal de eventuele
toetreding van nieuwe lidstaten tot de
Europese Gemeenschap de aandacht in
het milieubeleid doen verschuiven, wat

ten koste kan gaan van het waterbeleid.
Oost-Europese staten zullen bijvoorbeeld
de nadruk leggen op industriële sanering
[7].
Toenemende noodzaak tot afstemming in
beleidenbeheer
De complexiteit van de problematiek stelt
eisen aan de onderlinge afstemming van
beleids- en beheersmaatregelen.
Technische maatregelen bijvoorbeeld
blijken veelal weinig succesvol zonder
afstemming met andere technische en
bestuurlijke maatregelen. Zo werpt een
kwalitief herstel van oppervlaktewater en
waterbodem slechts vruchten af als de
sanering gelijktijdig wordt gecompleteerd
met inrichtingsmaatregelen, zoals de
aanleg van paaiplaatsen en vistrappen en
de invoering van een actief biologisch
beheer. Dit pakket van maatregelen moet
dan weer worden ondersteund met een
bestuurlijk, juridisch en financieel
instrumentarium. Ook kan een
toenemende noodzaak tot afstemming op
het bestuurlijke vlak worden
geconstateerd, bijvoorbeeld tussen de
beleidsterreinen waterbeheer, milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Voorts wordt de afstemming
tussen deze beleidsterreinen enerzijds en
sociaal-economisch beleid anderzijds
(landbouw-, industrie- en produktbeleid)
steeds belangrijker. Binnen het waterspoor zelf wijst de praktijk uit dat oppervlaktewaterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer, grondwaterbeheer, scheepvaartbeheer en rioleringsbeheer vaak toevallen
aan verschillende overheidslichamen of, in
het geval van het ondiepe grondwater in
stedelijke gebieden, in het geheel geen
beheerder kennen. Een sterke behoefte
ontstaan aan een onderling afgestemd en

op de specifieke problematiek
toegesneden bestuurlijk instrumentarium.
Zo ontbreekt een adequaat financieringsstelsel voor met name het stedelijk grondwaterbeheer en het rioleringsbeheer, en
ook bij de waterbodemsanering.
Een verruiming van de belangenafweging
in het waterbeheer is nog niet gevolgd
door een voldoende financiële behartiging
van de 'nieuwe' belangen. De bronnen
(waterschapsomslag, heffingen) van
financiering sluiten niet meer direct aan
op het doel van modern waterbeheer.
Hiermee wordt de operationalisering van
een op het strategische niveau beoogde
brede kijk op het waterbeheer
gefrustreerd. Waarmee de noodzaak tot
een andere vorm van afstemming
tenslotte, wordt onderstreept, namelijk die
tussen strategisch en operationeel beheer.
Hoewel Nederland in Europees opzicht op
het terrein van de beleidsvoorbereiding
voorop loopt, laat de uitvoering te wensen
over. Dit komt ook door afstemmings- en
handhavingsproblemen [7,9].
Als we een en ander naar afb. 1vertalen,
zien we dat er sprake is van een
toenemende wisselwerking binnen het
waterbeheersysteem, maar dat vooral de
externe wisselwerkingen in belang
toenemen. Een verbreding van de
problematiek vergt dan ook een verbrede
kijk op toekomstige strategieën en heeft
ook consequenties voor het watergerelateerde onderzoek; in het volgende
artikel zal worden aangegeven dat naast
de traditionele disciplines (bijvoorbeeld
hydrologie, hydraulica, chemie) nieuwe
disciplines opkomen (bijvoorbeeld
ecologie, ecotoxicologie, bestuurskunde).
Integraal waterbeheer
De snelheid waarmee de bovenbeschreven ontwikkelingen zich, zowel in
Nederland als elders, voltrokken en de
ernst van de problematiek hebben
beleidsmakers en onderzoekers vanaf het
midden van de jaren zeventig aangezet tot
vergrote inspanningen op het terrein van
beleid, beheer en onderzoek.
Deze hebben geleid tot:
- een toenemend inzicht in de
complexiteit van de zich voortdurend
veranderende problematiek;
- een toenemend inzicht in de multifunctionaliteit van het waterhuishoudkundig systeem en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot een afweging van
alle bij het water betrokken belangen;
- een toenemend inzicht in de noodzaak
van een duurzame ontwikkeling van
waterhuishoudkundige systemen en een
daarmee samenhangend inzicht in het
belang en de plaats van natuur en milieu;
- een toenemend inzicht in de noodzaak
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van een op de complexe problematiek
afgestemd en voor duurzame ontwikkeling
geëquipeerd technisch en bestuurlijk
beleid en beheer;
- een toenemend inzicht in de grensoverschrijdende, al dan niet internationale
aspecten van de problematiek, zowel in
termen van oorzaak en gevolg als van
oplossing.
Deze inzichten hebben wereldwijd bijgedragen tot een nieuwe kijk op het
waterbeheer. In verschillende landen is
een verruiming gaande in de doelstelling
van het beheer, het object van het beheer
en de wijze van beheer zelf. Aan dit
proces van verbreding wordt op diverse
wijzen inhoud gegeven. Elk van de
benaderingen echter is geënt op de
gemeenschappelijke gedachte dat het
beheer zowel intern als extern zoveel
mogelijk samenhangend zou moeten zijn:
gesproken wordt van een integraal beheer.
In West-Euopa wordt in de jaren zeventig
een integrale aanpak, gebaseerd op een
stroomgebiedbenadering ingevoerd in
Engeland/Wales en in Frankrijk.
In Nederland laait, geïnspireerd door de
systeembenadering, halverwege de jaren
zeventig een korte maar hevige discussie
rond de invoering van integraal waterbeheer op. Zo wordt in Gelderland een
kwantitatief onderbouwde studie verricht
naar de fysieke samenhangen binnen het
waterhuishoudkundig systeem en de
betrokkenheid van de belangen bij (de
onderdelen van) dat systeem [8].
Op nationaal niveau wordt de PAWNstudie uitgevoerd. Integraal waterbeheer
wordt op dat moment vooral gezien als
een voorwaarde voor een optimale
toedeling van voldoende en schoon water
aan maatschappelijke belangen. Hiertoe
moet een bestuurlijke reorganisatie
worden doorgevoerd, die de efficiency in
het waterbeheer verhoogt. Eind jaren
tachtig komt integraal waterbeheer
opnieuw in de belangstelling te staan.
De impuls komt nu vanuit de ecologie.
Het besef ontstaat dat, om ook in de
toekomst aan de maatschappelijke
belangen tegemoet te kunnen komen, de
(ecologische) draagkracht van het natuurlijk systeem niet zal mogen worden overschreden. Anno 1992 kan integraal waterbeheer worden omschreven als 'het geheel
aan voornemens, handelingen en onderzoekingen ten behoeve van een duurzame
ontwikkeling van waterhuishoudkundige
systemen, waarbij expliciet rekening wordt
gehouden met de samenhangen en wisselwerkingen binnen en tussen waterhuishoudkundige en overige natuurlijke
systemen, de belangen ten aanzien van
waterhuishoudkundige systemen en de
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beïnvloedingsmogelijkheden door middel
van beleid en beheer'.
Het onderscheid tussen integraal waterbeheer en 'traditioneel' waterbeheer is in
zekere zin kunstmatig, omdat het waterbeheer met de eisen van deze tijd is
meegegroeid. Niettemin is het nuttig om
aan te geven waar het bij integraal waterbeheer en essentie om gaat. De volgende
vijf punten vormen toetsingscriteria voor
integraal waterbeheer:
- de aandacht voor de samenhang en
wisselwerking binnen en tussen systemen;
- de aandacht voor de afweging van
belangen;
- de aandacht voor natuur en milieu,
parallel aan het streven naar duurzame
ontwikkeling;
- de aandacht voor een intern en extern
samenhangend beleid en beheer;
- de aandacht voor grensoverschrijdende
verbanden.
Wat betekent integraal waterbeheer nu in
de praktijk? Tijdens een seminar van
EG-ministers in Frankfurt, 1988,wordt het
belang van een integraal beheer van
kwantiteit/kwaliteit en lucht/bodem/water
door alle deelnemers onderstreept.
Aan het begrip worden echter
verschillende betekenissen meegegeven
en in de praktijk concentreert de discussie
zich op verschillende thema's [1].
In Engeland en Wales bijvoorbeeld staat
de bestuurlijke afstemming voor de drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering
versus andere vormen van waterbeheer
centraal, alsook de integratie van land- en
waterbeheer door de stroomgebiedbenadering. In Schotland heeft de
integratie vooral betrekking op de
coördinatie tussen het waterbeheer enerzijds en regionaal economisch beheer
anderzijds, terwijl in Zweden de
afstemming tussen de beleidsvelden van
water en milieu in het bijzonder de
aandacht krijgt. In België richt de
integratiebehoefte zich in de eerste plaats
op afstemming van versnipperde bestuurlijke bevoegdheden tussen en binnen de
drie Gewesten. Voor Vlaanderen in het
bijzonder wordt een beheersstructuur
voorgesteld die volgens Nederlands
model, een afgestemde kwantiteits-en
kwaliteitszorg zou moeten garanderen met
behoud van gedecentraliseerde bevoegdheden. Ook Frankrijk concentreert zich
primair op de integratie van kwantiteit en
kwaliteit en op de vraag hoe een samenhangend beheer te realiseren bij voortgaande deregulering en privatisering.
Een integrale stroomgebiedbenadering,
waarin zowel de interne als de externe
integratie is verankerd, is zowel in
organisatorische als juridische zin al ver
doorgevoerd in Spanje. Ook Portugal

maakt zich op voor een bestuurlijke
indeling volgens stroomgebieden. In Italië
staat - sinds de recentelijk doorgevoerde
decentralisatie - de integratie van centraal
en decentraal bestuur ter discussie.
De Zwitsers maken zich vooral zorgen
over de inpassing van grote waterbouwkundige werken, zoals stuwdammen, in
ecosystemen.
In Nederland heeft integraal waterbeheer
op normatief niveau veel aandacht
gekregen. Integraal waterbeheer is door
de Rijkswaterstaat aangewend om haar
visie op de lange termijn ontwikkeling in
het waterbeheer samen te vatten.
Door deze visie een naam (integraal
waterbeheer) en een gezicht (watersysteembenadering) te geven is het
makkelijker toekomstig beleid hieraan te
toetsen. Integraal waterbeheer heeft in
deze zin een richtinggevendefunctie.
Op strategisch niveau kan de richting
worden vastgelegd door de functietoekenning. Naast een richtinggevende
functie heeft integraal waterbeheer ook
een politieke profileringsfunctie. Het concept
is door Rijkswaterstaat mede
geïntroduceerd als antwoord op de
integratie in het milieubeleid.
Rijkswaterstaat sluit met integraal waterbeheer aan bij de groeiende belangstelling
voor de milieuproblematiek, hiermee de
aandacht voor het eigen beleidsterrein
levend houdend. Met behulp van integraal
waterbeheer kunnen waterbeheerders zich
profileren tegenover andere betrokkenen,
vooral het ministerie van VROM.
De belangrijkste functie van integraal
waterbeheer echter is een harmonisatie van
gebruiksfuncties onderling en in relatietotde
natuurfunctie te realiseren.
In de beleids- en beheerspraktijk heeft
integraal waterbeheer vooral ingang
gevonden op het strategische niveau.
Een vergelijkende studie van de OESO
stelt dat Nederland vooral op het terrein
van de planvorming en van de wetgeving
de integratie relatief ver heeft doorgevoerd [9].Dit geldt vooral de interne
integratie binnen het waterspoor.
Deze nadruk op de interne integratie is
ook in andere landen te signaleren.
Op operationeel niveau heeft tot dusverre
een geïntegreerd kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer centraal gestaan. Uit de
bovenbeschreven trends in de
problematiek blijkt echter dat niet slechts
de interne integratie, maar juist de externe
afstemming tussen het waterbeleidsterrein
en andere beleidsterreinen, en ook de
aandacht voor interacties tussen water,
bodem en lucht in de toekomst meer
aandacht zullen vergen. Ook zal rekening
moeten worden gehouden met sociaaleconomische en culturele factoren die het
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waterbeleid en -beheer zullen
beïnvloeden. Voor een uitgebreidere
analyse van de stand van zaken met
betrekking tot integraal waterbeheer in
Nederland zij verwezen naar [1].
Hoe nu verder met integraal
waterbeheer?
Integraal waterbeheer heeft in Nederland
inmiddels een breed draagvlak. Met de
uitwerking van het begrip is al op enkele
terreinen een aanvang gemaakt.
De 'Voortgangsrapportage Derde Nota
waterhuishouding' [10],die in november
1991uitkwam, leert echter dat de meeste
maatregelen en oplossingsrichtingen zich
nog in een vroeg ontwikkelingsstadium
bevinden. Onderstaande paragraaf beoogt
enkele lijnen te schetsen waarlangs
integraal waterbeheer in Nederland zich
op de middellange termijn zou kunnen
ontwikkelen, wil het aan de uitdaging van
een duurzame ontwikkeling van waterhuishoudkundige systemen kunnen
voldoen. De informatie is ontleend aan al
genoemde Voortgangsrapportage, de
provinciale Waterhuishoudingsplannen,
de 'Beleidsanalyse zoete wateren' [11] en
een groot aantal interviews. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan
trends binnen het maatschappelijke vlak
(a en b), het natuurlijk vlak (c) en het
beleid en beheer (d). Voor het
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer zullen de
verwachte ontwikkelingen nader worden
belicht (e en f). De internationalisering
binnen het waterbeheer, tenslotte, komt
onder (g) aan de orde.
a. Relatie mens-natuur
In de rijke Westerse landen kan langzamerhand een herbezinning worden
geconstateerd voor de maatschappelijke
produktie- en consumptieprocessen.
Volgend op het principe van duurzame
ontwikkeling worden maatregelen die
economisch rendabel zijn op de korte
termijn maar hoge milieuschade met zich
meebrengen, op beperkte schaal
vervangen door maatregelen met lage
milieuschade en economische rendabiliteit
op de langere termijn (bijvoorbeeld de
invoering van schonere technologie).
Een fundamentele omslag in het denken
over de plaats van de mens in de biosfeer
ligt echter voorlopig niet in het verschiet:
het economisch groeidenken blijft
uitgangspunt voor doen en denken.
Daarom verdient het concept van duurzame ontwikkeling nadere uitwerking.
Dit concept immers ontleent zijn waarde
juist aan de realiteitszin; een nieuwe visie
op bescherming van de natuur wordt
geïntroduceerd zonder de maatschappelijke realiteit, namelijk het

economisch groeidenken, uit het oog te
verliezen [12].Op de eerste plaats is meer
helderheid nodig over de doelstelling en
uitwerking van het concept. Dit is voornamelijk een begripskwestie.
Het Brundtland-rapport [13] besteedt
bijvoorbeeld nauwelijks aandacht aan de
voorwaarden voor en de consequenties
van een duurzame ontwikkeling voor het
waterbeheer. Er is behoefte aan een
nadere afbakening van het milieubegrip
zelf, de milieugebruiksruimte en de draagkracht van maatschappelijke en natuurlijke
systemen.
b. Waterbeheeralseconomisch vraagstuk
Het economisch groeidenken is stevig in
de Europese samenleving verankerd.
Derhalve wordt steeds meer bepleit de
verdeling en bescherming van water ook
werkelijk als een economisch vraagstuk te
beschouwen. Marktconforme
instrumenten waarvan de werking in de
prijs van goederen en diensten tot
uitdrukking komt, zoals milieuheffingen,
overdraagbare vergunningen, fiscale maatregelen, maar ook convenanten, regelgeving op het gebied van de aansprakelijkheid en milieuzorgsystemen
komen zowel in de nationale lidstaten als
op EG-niveau in de belangstelling te staan
[14], Een belangrijke voorwaarde voor een
succesvolle inzet van marktconforme
instrumenten is afstemming met het
Europese beleid terzake. De trend tot
privatisering, die zich in verschillende
Europese landen voordoet, zal de
'vereconomisering' van het waterbeheer
versnellen. De meest in aanmerking
komende taken voor privatisering zijn
drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering. In Nederland zijn recentelijk
enkele studies verricht over het samengaan van deze beheerstaken [15].
c. Samenhangen binnen het
waterhuishoudkundig systeem en in relatietot
zijn context
Bij de inzet van maatregelen zal in
toenemende mate rekening gehouden
worden met de interne samenhangen
binnen het waterhuishoudkundig systeem
en de externe interacties tussen het waterhuishoudkundig systeem en zijn context.
Gezien het steeds groter wordende belang
van de functietoekenning in het Nederlandse waterbeheer is een grondiger
inzicht nodig in de wisselwerkingen tussen
gebruiksfuncties en de natuurfunctie van
het water. Waar conflicteert de natuurfunctie met andere functies in die mate
dat een samengaan van functies in het
geheel niet mogelijk is, wat is het
referentiebeeld voor de natuurfunctie, wat
is de beoogde milieukwaliteit? Hoe groot

is de schade voor andere functies in
termen van kosten? Nader inzicht is nodig
in het ecologisch functioneren van diverse
typen aquatische ecosystemen.
Deze kennis moet worden gekoppeld aan
verschillende combinaties van gebruiksfuncties en de ecologische gevolgen
hiervan in termen van dosis-effect en
ingreep-effect relaties. Een eenduidige
methode moet worden ontwikkeld voor de
ecologische karakterisering van waterhuishoudkundige systemen en voor de
beoordeling van de natuurwaarde van zo'n
systeem [16].Ook los van de ecologische
kwaliteit van waterhuishoudkundige
systemen bestaat behoefte aan meer
kennis omtrent fysische, chemische en
biologische kenmerken van en processen
in deze systemen, in het bijzonder in
relatie tot de verschillende gebruiksfuncties. Tenslotte zal rekening moeten
worden gehouden met de toenemende
(negatieve) effecten van andere milieucompartimenten op de kwaliteit van
waterhuishoudkundige systemen.
d. Samenhangen binnen beleidenbeheer
De al ingezette trend tot integratie in het
bestuurlijke en technische beheer zal zich
doorzetten. Veelbelovende vorderingen
zijn gemaakt in de afstemming van
bestaande bestuurlijke instrumenten
binnen het waterspoor (wet op Waterhuishouding, provinciale waterhuishoudingsplannen). Voorts zal de
ontwikkeling van een specifiek voor
integraal waterbeheer inzetbaar
instrumentarium verder worden
gestimuleerd. Hierbij kan worden gedacht
aan de inzet van buitenwettelijke en/of
privaatrechtelijke instrumenten, zoals het
integrale beleidsplan, het convenant en de
gebiedsgerichte aanpak [17]. Voor de
verdere vormgeving van integraal waterbeheer in organisatorische zin zijn
verschillende alternatieven denkbaar,
waarbij voorstellen voor veranderingen
vooral op het operationele niveau
betrekking hebben [18].Een andere vorm
van afstemming, die op operationeel
niveau van belang is maar nog weinig
aandacht heeft gekregen, is die tussen het
bestuurlijk instrumentarium en technische
maatregelen. Milieuvriendelijke inrichting
en beheer van oevers, bijvoorbeeld, is
doorgaans slechts mogelijk met daartoe
geëquipeerde juridische en financiële
instrumenten [19].Een laatste vorm van
benodigde afstemming, tenslotte, is die
tussen technische ingrepen onderling.
Zo moet sanering aan de bron voor de
eutrofiëringsbestrijding samen gaan met
actief biologisch beheer en kan de terugkeer van de zalm in de Rijn slechts
worden bereikt als waterkwaliteits-
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maatregelen worden gecombineerd met
infrastructurele maatregelen. In dit
verband kan ook worden gewezen op de
sterke groei in meet- en regeltechniek die
het mogelijk maakt complexe systemen
integraal te beheren. Dataverzameling zal
in toenemende mate op real-time basis
geschieden. Conventionele meetmethoden
zullen blijven bestaan (simpel en
goedkoop) maar worden aangesloten op
centrale systemen. De al ingezette schaalvergroting in het meten zal doorzetten.
Geavanceerde controlecentra zullen
moeten worden ontwikkeld, welke onder
meer Geografische Informatie Systemen
(GIS) zullen bevatten, een databank voor
historische en real-time gegevens, voorzieningen voor beslissingsondersteunende
technieken (DSS) en expert systemen
[20].
e. Naar eenefficiënterkwantiteitsbcheer
Uitgaande van een toenemende schaarste
aan water is een omslag vereist van een
aanbodgerichte naar een vraaggerichte
benadering. Dit behelst een scala aan
handelingen en technieken gericht op een
efficiënter gebruik van aanwezige voorraden, samen te vatten onder de noemer
'demand management'. Het gaat hier
bijvoorbeeld om de optimale verdeling
van water, het tegengaan van verliezen bij
winning en distributie, het tegengaan van
onnodig gebruik en verontreiniging, de
afweging van de noodzaak tot het bouwen
van nieuwe waterverbruikende voorzieningen en het hergebruik van (afvalwater voor irrigatiedoeleinden, toiletdoorspoeling, drinkwater en koelwater.
Specifieke maatregelen kunnen betrekking
hebben op de aanleg van gescheiden
systemen voor drink- en ander water en
specifieke technieken voor een laag watergebruik (zuinige kranen en douchekoppen, ander ontwerp van stortbakken,
ontwerp van systemen voor hergebruik,
wijziging van industriële produktieprocessen, introductie van waterzuinige
agrarische gewassen en teelttechnieken).
Ook maatregelen in de economische sfeer
(heffingen, hogere prijs per hoeveelheid
water naarmate het verbruik groter wordt)
en bestuurlijke sfeer (vergunningen,
sancties bij overmatig gebruik) kunnen
worden toegepast. Tenslotte speelt voorlichting en bewustwording (bijvoorbeeld
door verstrekking van individuele watermeters) een rol. De vraaggerichte
benadering heeft in Nederland nog geen
brede ingang gevonden. Dit hangt onder
andere samen met de aanbodsituatie en
het al relatieve lage waterverbruik.
Met het oog op de toekomstige vraag
wordt in het Beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening echter al
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gepleit voor de invoer van dergelijke
maatregelen [21].
Ook voor de aanbodsituatie zijn
strategische beslissingen voor de lange
termijn gewenst. Niet zozeer het absolute
gebrek aan water, als wel de aantasting
van grondwatervoorraden door onder
andere landbouwprodukten vormt een
bron van zorg. Dit betekent dat enerzijds
gestreefd zal moeten worden naar een
structurele vermindering van het gebruik
van grondwater en dat anderzijds
bestaande voorraden worden beschermd,
onder meer door een actief en strategisch
grondwaterbeheer en verticale functietoekenning [22].Ook technische middelen
kunnen bijdragen tot een efficiëntere
waterverdeling en -bescherming.
In toenemende mate zal gebruik worden
gemaakt van satellieten voor het
verkrijgen van gegevens over hydrologie,
geomorfologie, waterkwaliteit, vegetatie en
landgebruik (remote sensing). Ook zal
meer gebruik worden gemaakt van radartechnieken, al dan niet in combinatie met
gegevens van satellieten, bijvoorbeeld met
het oog op hoogwaterbescherming.
Voor Europa staat de ontwikkeling van
een gemeenschappelijk radarsysteem op
het programma [20].
f. Waterkwaüteitsbeleiden
natuurontwikkeling
In het toekomstig waterkwaliteitsbeheer
staat het tegengaan van de uitstoot van
verontreinigingen aan de bron voorop,
vooral van toxische, niet afbreekbare
chemische verontreinigingen zoals
pesticiden. Dit vergt maatregelen in de
produktiesector (industriële en agrarische
produktietechnieken en -processen) en in
de technologische hoek (ontwikkeling
schone technologie, biomanipulatie met
het oog op ontwikkeling 'milieuvriendelijke' rassen). In het volgende
artikel wordt aangegeven dat de milieutechnologie als discipline al een sterke
ontwikkeling doormaakt. Maatregelen in
de consumentensfeer echter (produktverbod), tegengaan consumptie, bewustwording) blijken het meest cruciaal en
tegelijkertijd het moeilijkst te realiseren.
Het waterbeheer heeft zo te maken met
alle fasen die een stof aflegt in het
verontreinigingsproces, van bron tot
effect, van produktie tot aan afvalverwerking. Dit maakt een integraal
ketenbeheer noodzakelijk [23],vooral voor
stoffen die op diffuse wijze in het milieu
gebracht worden. Naast een bron- en een
consumentgerichte aanpak is een thema
de zuivering en het hergebruik van afvalwater. Ook de sanering van bestaande
situaties, zoals de verontreinigde waterbodems, zal in de nabije toekomst een

belangrijk aandachtspunt vormen. Gezien
de huidige beleidsvoornemens voor
natuurvriendelijk beheer en natuurontwikkeling zal de behoefte aan
technieken op dat terrein toenemen.
Ook zal naar verwachting de toepassing
van natuurvriendelijke bouwwijzen,
constructies en materialen in infrastructurele projecten en het hergebruik
van materialen worden gestimuleerd [24].
Naarmate de nadruk meer op preventie
en integraal ketenbeheer komt te liggen
wordt de waterbeheerder meer afhankelijk
van ontwikkelingen op andere beleidsterreinen, het milieubeleid en het
economisch beleid voorop (inkrimping
veestapel, produktbeleid, consumptiegedrag burger). Voor natuurbeheer en
ontwikkeling zal de rol van de ruimtelijke
ordening belangrijker worden.
De beperkte competentie van de waterbeheerder brengt een centralisering van
het bestuur met zich mee en een
verschuiving van probleemoplossing in de
sfeer van het waterbeleid naar het milieubeleid. Voorts zal het nationale en zelfs
regionale waterbeleid meer en meer
moeten worden afgestemd op
ontwikkelingen binnen de Europese
Gemeenschap, vooral voor de industrie en
de landbouw. De autonomie van de
waterbeheerder neemt af.
g. Internationalisering
Het ligt in de verwachting dat de huidige
trend tot internationalisering van het
Nederlandse waterbeheer zich zal doorzetten. Belangrijkste impulsen op
mondiaal niveau zullen komen van internationale verdragen over de klimaatverandering en de waterhuishoudkundige
gevolgen daarvan. Op Europees niveau
wordt de internationalisering ingegeven
door de afstemming tussen het Europese
industrie- en landbouwbeleid enerzijds en
het milieubeleid anderzijds en ook de
harmonisatie van marktconforme
instrumenten [14].Gezien de grote natuurlijke verschillen binnen Europa lijkt
regionalisering van het milieubeleid noodzakelijk, waardoor strengere normering
per stroomgebied mogelijk is. De eventuele aansluiting van Oost-Europese
landen zal een meersporig Europees
milieubeleid des te noodzakelijker maken
[7[. Regionalisering stuit echter op grote
weerstanden, door concurrentie-overwegingen [6].De voorbeelden van het
Rijn- en Noordzee Actie Programma
tonen overigens aan dat een regionale
benadering incidenteel al wèl mogelijk is.
Op het grensoverschrijdende aggregatieniveau wint de stroomgebiedbenadering
aan terrein. Actieprogramma's zijn in
voorbereiding voor Maas en Schelde.
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Deze volgen het type eerste generatie
actieprograma zoals voor de Rijn is uitgewerkt en zijn vergaand van opzet voor
wat betreft de doelstellingen voor
ecologisch herstel maar beperkt voor wat
betreft de (beoogde) organisatiestructuur.
In een ambitieuzere vorm van de stroomgebiedbenadering zal meer dan tot nu toe
rekening moeten worden gehouden met
bovenstrooms-benedenstroomse relaties
en met land-water relaties, in het licht van
een duurzame ontwikkeling van het
gehele stroomgebied. Voor Maas en
Schelde betekent dit dat ook Frankrijk
betrokken wordt bij de onderhandelingen
en lid wordt van een op te richten stroomgebiedcommissie. Verder is een
verbeterde ruimtelijke planning van groot
belang voor een ecologisch herstel.
Op lange termijn zou een aparte,
democratisch gecontroleerde, functionele
bestuurlijke organisatie kunnen worden
opgezet per stroomgebied.
Deze organisatie zou in ieder geval belast
moeten zijn met de controle op de
uitvoering van Europese en/of nationale
regelgeving binnen de grenzen van het
stroomgebied. Op de kortere termijn
pleiten De wit etal, [25] voor een stapsgewijze benadering, waarin zaken als
bestuurlijke competentie en financiering
flexibel worden geregeld. De coördinatie
van het dagelijks beheer kan volgens
Saeijs en Turkstra [26] het best
geschieden door het planfiguur van het
integrale beleidsplan. Proefprojecten
waarin een stroomgebiedsgewijze aanpak
wordt geïntroduceerd kunnen al worden
opgezet voor kleinere grensoverschrijdende wateren of voor zijrivieren.
Ter afsluiting
De problematiek van het waterbeheer
kenmerkt zich door een toenemende
complexiteit. De fysieke problemen
vertonen een toename in schaalniveau en
in tijdsduur, terwijl de weg tussen bron en
effect steeds moeilijker te bepalen wordt.
Er is sprake van een toename in het aantal
betrokken belangen en een toenemende
waardering enerzijds en aantasting anderzijds van de natuurfunctie. Een behoefte
ontstaat aan een integrale vorm van
waterbeheer waarin de multifunctionaliteit
van waterhuishoudkundige systemen
centraal staat, uitgaande van een duurzame ontwikkeling. Integraal waterbeheer
kenmerkt zich door een samenhangende
benadering van problemen en
oplossingen. Dit komt tot uiting in het
streven naar een nadere (interne)
afstemming van technische en bestuurlijke
maatregelen en instrumenten binnen het
waterspoor. Aan dit streven wordt in
Nederland al invulling gegeven.

Internationaal gezien loopt Nederland
voorop op het terrein van de integrale
planvorming en wetgeving binnen het
waterspoor en voorzover invulling wordt
gegeven aan de relatie tussen gebruiksfuncties en de natuurfunctie. Gezien het
belang van de functietoekenning verdient
het afwegingsproces dat er aan ten
grondslag ligt nog veel aandacht.
Externe integratie is moeilijker te
verwezenlijken dan interne. Door een
toenemende maatschappelijke betrokkenheid bij het waterbeheer, een toename in
negatieve effecten vanuit bodem en lucht
op het water, en centralisatie, schaalvergroting en internationalisering van
beleid en beheer, is de oplossing van veel
problemen buiten de competentie van de
waterbeheerder komen te leggen.
Dit vergt een grotere nadruk op de
externe afstemming van maatregelen en
oplossingsrichtingen in het waterbeheer.
Technische maatregelen kunnen op een
breed front worden ingezet om problemen
in het waterbeheer als boven omschreven
te voorkomen of te bestrijden. Perspectief
bieden vooral de ontwikkelingen op het
terrein van demand management, schone
technologie en hergebruik en natuurvriendelijke inrichtings- en beheersmethoden. Minder voortgang is nog
geboekt bij de inzet van technische
instrumenten voor de bestrijding van
diffuse verontreinigingen uit bodem en
atmosfeer en de grensoverschrijdende
verontreinigingen. De inzet van techniek
alleen is echter niet voldoende. Voor de
meeste van de in dit artikel beschreven
problemen valt slechts in internationaal
verband en door een geïntegreerde
aanpak op verschillende terreinen van
overheidszorg, met verschillende
technische en bestuurlijke middelen en
met behulp van alle betrokkenen, een
oplossing te bereiken. De complexe
problematiek in het waterbeheer, de
multifunctionaliteit van waterhuishoudkundige systemen en het brede scala aan
oplossingsrichtingen vraagt om een multidisciplinaire benadering in het onderzoek
over integraal waterbeheer. In het
volgende artikel zal hierop nader worden
ingegaan.
Met dank aan ir. E. van Beek (\VL),
ir. H. J. Colenbrander (CHO-TNO), prof.
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