VoorbeschouwingAquatech '92

Kloof tussen idealisme en realisme, tussen visie en beleid,
wordt te groot
'Iedereen praat over het weer, maar
niemand doet er wat aan.' Het eerste deel
van dat gezegde is onverkort van
toepassing wanneer we voor 'het weer'
invullen 'het milieu'. Het tweede deel lijkt
in dat geval onjuist, maar er is twijfel.
Gezien de belangstelling voor de bescherming van het milieu lijkt dat een
vreemde uitspraak, getuigend van een
doorgeslagen vorm van doemdenkerij.
Vrijwel iedereen spant zich immers in om
het eigen gedrag en dat van anderen zo te
sturen dat het milieu gespaard wordt?
Het gaat erom hoe we het begrip 'milieu'
definiëren. En daarbij is weer bepalend de
schaal waarop we kijken. Fietsend door
het milieu, bijvoorbeeld het Hollandse
veenweidegebied, zullen we de kikker op
het fietspad proberen te ontwijken, maar
de mier zien we niet. En, het andere
uiterste, troffen we daar een olifant, dan
traden we eerbiedig terzijde om hem te
laten passeren.
Aquatech 25 jaar
Vijfentwintig jaar geleden werd de eerste
Aquatech watervakbeurs gehouden. Ook
vijfentwintig jaar geleden verscheen de
eerste aflevering van uw lijfblad H 2 0 .
De VEWIN viert op de openingsdag van
Aquatech, 31 augustus, haar veertigjarig
bestaan met een jubileumsymposium
onder de titel 'De VEWIN trekt een
waterspoor'. En op dezelfde dag verschijnt
ter gelegenheid daarvan het jubileumboek
'Water om te drinken' van Sacha Wijmer.
Allemaal vreugdevolle zaken die een
vrolijke en optimistische voorbeschouwing
voor Aquatech '92 zouden rechtvaardigen.
We kozen deze keer een wat andere
benadering. Maar omdat ook wij houden
van een happy end, proberen we in het
slot van deze beschouwing tóch aan te
geven welke betekenis de ontwikkeling
van de watertechnologie - en daarmee
een watervakbeurs als Aquatech - kan
hebben voor het milieu.
Prikkebeen
Töpfers 'Monsieur Cryptogame' kreeg in
Nederland grote bekendheid onder de
naam 'Prikkebeen' door de vertaling/
bewerking van J.J. Gouverneur. 'Kind'ren
komt en hoort mi) aan. 'kZal u nu vertellen
gaan, Hoe 'tvriend Prikkebeen verging,die zo
graag kapellen ving,Maar wiens zuster Ursel
wou, dat hij 'tvangen latenzou.'
Zowel bij natuur- en milieu-organisaties
als bij beleidsmakers op diverse niveaus is
dikwijls sprake van een prikkebeenmentaliteit. Ze proberen vlinders te
vangen. Ze zonderen een klein stukje
milieu af van de rest en plaatsen het in
een vitrine. Belangstellenden mogen dan

in kleine groepjes komen kijken naar de
prachtige proefprojecten.
Voor natuur- en milieu-organisaties is het
logisch dat ze op een dergelijke schaal
werken. Ze missen de middelen en de
mankracht om de zaken groter aan te
pakken. Binnen deze organisaties is echter
in de regel wèl een bredere visie op het
milieu te vinden. Dat die visie niet
vertaald wordt naar een praktische aanpak
heeft vooral te maken met de rol van de
overheid.
Brundtland
Sinds het verschijnen van 'Our common
future' van de Commissie Brundtland in
1987 staat een deel van het beleid van de
Nederlandse overheid in het teken van
duurzaamheid. We zien dat begrip
opduiken in een groot aantal nota's: het
Nationaal Milieubeleidsplan Plus, de
Derde Nota Waterhuishouding, het Meerjarenplan Gewasbescherming. Het is ook
een dankbaar begrip: 'duurzaamheid'. Als

doelstelling klinkt het goed en het wordt
dan ook te pas en te onpas ingezet.
Daarbij gaat de oorspronkelijke betekenis
vaak verloren en dan keert het begrip zich
tegen de uitgangspunten van het
Brundtlandrapport. Dat gebeurt vooral
wanneer de duurzaamheid als doelstelling
binnensluipt in sectorale visies.
Een duurzame brandstofwinning in het
IJsselmeer is strijdig met een duurzame
drinkwaterwinning uit datzelfde IJsselmeer. Een duurzame chemische industrie
langs de Rijn maakt de ontwikkeling en
instandhouding van duurzame en soortenrijke flora en fauna in die rivier er niet
gemakkelijker op. Een duurzame landbouw met een overvloed aan meststoffen
en bestrijdingsmiddelen dupeert tal van
andere belangen die ook graag duurzaam
hadden willen zijn.
Van sectoraal naar integraal
De beweging die aan het eind van de
jaren tachtig in de diverse beleidsnota's
werd ingezet, was nog geheel in lijn met
het Brundlandrapport. Brundtland gaat uit
van een maatschappij waarin economie en
ecologie met elkaar in evenwicht zijn.
Economische verbetering mag niet ten
koste gaan van de natuurlijke hulpbronnen die immers ook voor volgende
generaties beschikbaar moeten blijven.
Die duurzaamheid wordt bereikt door bij
elk handelen na te gaan of er effecten zijn
op andere sectoren en vervolgens de
negatieve effecten uit te sluiten of
adequaat te compenseren. Dat vereist een
integrale benadering en dat is precies wat
de Derde Nota voorstaat. Ook NMP+
kiest voor een integrale aanpak, maar dan
via de doelgroepenbenadering. Toen we
twee jaar geleden - ook in een Aquatech-
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voorbeschouwing - over hetzelfde onderwerp spraken, hadden we er nog goede
hoop op dat die nieuwe aanpak ook
werkelijk iets zou uithalen.
Kleinschalig maakt kwetsbaar
Op kleine schaal wordt hier en daar ook
werkelijk iets bereikt. Maar het is klein en
vaak erg kwetsbaar omdat het geen deel
uitmaakt van een groter geheel.Je kunt
immers niet wezenlijk een klein stukje
Rijn verbeteren. Een schrijnend voorbeeld
konden we eind juli in de krant lezen: een
succesvol visbeheerproject in het oosten
van het land, dat na vier jaar werk in de
afrondende fase was beland, werd in één
keer tenietgedaan doordat er vanaf een
bruggetje bestrijdingsmiddelen in het
water waren terechtgekomen. Alle vissen
dood. Een opkrabbelend aquatisch
ecosysteem - wrang genoeg betaald van
Sandoz-centen - werd door één morsige
of misdadige landbouwer of loonwerker
vernietigd. Dat neemt niet weg, dat
dergelijke kleinschalige projecten wel
degelijk nodig zijn. Maar daarnaast is een
grootschalig, op echte duurzaamheid
gericht milieubeleid noodzakelijk, waarin
de kleinschalige activiteiten zijn ingebed.
Een ketting is zo sterk als zijn zwakste
schakel. Op dit moment is er zelfs geen
sprake van een ketting maar enkel van los
door het land verspreide schakels. Die
moeten met elkaar worden verbonden
voor er nog meer schakels zoekraken.
Een te krappe ketting worgt de drager.
Wel visie + geen geld = geen beleid
Maar met al die prachtige plannen is er
toch weinig reden tot pessimisme? Dat is
helaas schone schijn. De plannen getuigen
weliswaar van een visie die lijnt met het
Brundtlandrapport, maar leiden niet
automatisch tot een goed beleid. Dat komt
vooral omdat er geen geld beschikbaar is
voor de uitvoering van de gepresenteerde
plannen. Soms leidt dat tot een merkwaardige herschikking van fondsen. Toen
het Rijn-Actieplan (RAP) werd opgezet,
raakten ook de verontreinigde waterbodems plotseling actueel. Minister SmitKroes moest er wat aan doen. Tijdens een
persconferentie ontvouwde ze haar
plannen en wat bleek? Door opschorting
van het Rijnzoutverdrag kon ze honderd
miljoen gulden uit het Rijnzoutpotje
beschikbaar stellen voor die waterbodems.
Een nobel idee. Op onze vraag hoe dat nu
verder moest met dat verdrag, reageerde
de minister uiterst geprikkeld: 'Waterleidingbedrijven hebben altijd wat te
zeuren.' Door die houding van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft de centrale deelontharding van
het drinkwater voor Noord-Holland een

milieugrondslag', dat bij de Raad van State
ligt. Waar ging het om? De brandstofheffing kon niet meer omhoog zonder dat
er ernstige kritiek zou komen van de
grootbenutters van brandstof, de industrie
dus. Niettemin is er geld nodig. Dus wordt
de brandstofheffing uit de Wabm gehaald
en gevoegd bij een nieuw wetje. Daarin
zouden naast brandstof ook afval, grondwater, bestrijdingsmiddelen en nutriënten
worden belast, althans zo wilde het
concept dat dit voorjaar verscheen.
De belasting zou zich dan richten zowel
op sectoren die het milieu belasten als op
sectoren die natuurlijke hulpbronnen
aanboren.
Maar er kwam kritiek, zowel uit de
'samenleving' als van de belastingdienst
die in verband met de beschikbare menskracht problemen voorzag bij de handhaving van de wet. Dus werden de bestrijdingsmiddelen en nutriënten uit het
voorstel geschrapt.
jarenlange vertraging opgelopen. Maar
afgezien van de gedupeerde drinkwatervoorziening is honderd miljoen gulden
(verdeeld over tien jaar) natuurlijk
volstrekt ontoereikend voor een waterbodemsaneringsbeleid van enige omvang.
Daar kan hier en daar in het land een
proefje mee worden betaald, maar van
werkelijke sanering van de probleemgebieden kan voor dat geld geen sprake
zijn.
Milieuheffingen
Een recenter voorbeeld van de wijze
waarop milieu en geld voor de overheid
met elkaar lijken samen te hangen, vormt
het wetsvoorstel 'Verbruiksbelastingen op

Als het wetsvoorstel onverhoopt zou
worden aangenomen, betekent het dat de
grondwaterbedrijven een kwartje per
opgepompte kubieke meter water moeten
betalen aan de belastingdienst. Bij een
jaarlijkse winning van ca. 800 miljoen m 3
betekent dat een totaal bedrag van zo'n
200 miljoen gulden per jaar. (Vergelijk dat
voor de aardigheid eens met de 100
miljoen over tien jaar in het Rijnzoutvoorbeeld.) Maar dat geld wordt, ondanks
de naam van de wet, niet nuttig aangewend voor milieudoelen, maar het vloeit
gewoon de schatkist in ter aanvulling van
de algemene middelen. Daar worden dus
geen waterbodems van gesaneerd, daar
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wordt geen verdroging mee tegengegaan
en daar wordt geen Rijnzoutprobleem
mee opgelost. Van dat geld kunnen de
ministers Pronk en Van den Broek wat
vaker voor dringende zaken naar het
buitenland en kan het Catshuis worden
opgeknapt. Mogelijk worden de lerarensalarissen er mee verhoogd en het cellentekort verminderd. En mogelijk is er dan
nog een grijpstuiver over voor het milieu,
maar garanties daarvoor heeft medeondertekenaar van het wetsontwerp,
minister Alders, niet gevraagd. Zo worden
milieu en duurzaamheid tot aflaten in het
beleid: 'Kijk eens hoe goed we zijn: in elk
wetsvoorstel komt in het vervolg het
woord milieu voor, het maakt niet uit
waar de wet toe dient. En het begrip
'duurzaamheid' beschouwen we werkelijk
integraal; we laten alle sectorale belangen
weg en kijken alleen nog maar naar de
Nederlandse schatkist.'
Ondanks beleid toch actie
Hoewel de rijksoverheid het voor de grote
lijnen laat afweten, gebeurt er toch wel het
een en ander. Waterschappen, zuiveringsschappen, waterleidingbedrijven,
natuur- en milieu-organisaties, provincies
en gemeenten zijn - veelal op projectbasis
en daarbij geholpen door onderzoekinstituten en ingenieursbureaus - hard aan
het werk. In veel gevallen kiezen ze
daarbij voor de in de Derde Nota voorgestane integrale aanpak.
Naarmate de betrokken organisaties door
reorganisaties en fusies steeds groter,
economisch stabieler en maatschappelijk
invloedrijker worden, hebben dergelijke
projecten meer kans van slagen. De
gedachte dringt zich op, dat een terugtredende overheid nog zo'n slecht idee

niet is. Niettemin is in de huidige
configuratie de rijksoverheid een
belangrijke partner vanwege de
financiering van de projecten.
Visie + centen = beleid
Die financiering is nu bij de betrokken
ministeries, V&W en VROM, nog maar
mager geregeld. Wanneer de bewuste
ministers zouden denken aan doelheffingen voor het milieu in plaats van de
voorgestelde 'verbruiksbelastingen op
milieugrondslag', dan was er al heel wat
gewonnen. Daartoe moeten die ministers
in hun begroting realistische milieuposten
opvoeren. De door Smit-Kroes gepresenteerde tien miljoen per jaar voor onderwaterbodems is in dat licht gezien natuurlijk een farce.
Het principe is heel simpel. Ga kijken wat
gemiddeld de kleine projecten in het land,
de schakels, kosten. Bedenk dan hoeveel
schakels nodig zijn voor het maken van
een echte, stevige ketting, en bouw daar
een begroting op.
Van belang, van milieubelang en van
wereldbelang, is dat een dergelijke
begroting maatschappelijk en politiek
steun vindt. Voor de argumentatie van een
dergelijke begroting hoeven de betrokken
bewindslieden alleen maar terug te grijpen
naar hun eigen produkties van de
afgelopen jaren, de pakkende nota's.
De vervuiler betaalt niet
De hoge kosten van een doeltreffend
milieubeleid komen tot nu toe vooral ten
laste van degene die zich inspant voor
verbetering. Het principe 'de vervuiler
betaalt' is een puur theoretisch principe,
dat uitsluitend ethische consequenties
heeft voor de vervuiler en geen financiële.

Voor een deel komt dat voort uit de merkwaardige situatie dat grote vervuilers
tevens economische fundamenten zijn van
de samenleving. Zij worden dus ontzien.
Het gaat daarbij om de landbouw en de
chemische industrie, maar ook om betrekkelijk onverdachte organisaties als de
landinrichting. De ruilverkaveling, de
belangrijkste verworvenheid van agrarisch
Nederland in de afgelopen eeuw, de
normalisering van beken en de polderpeilverlagingen leidden weliswaar niet direct
tot vervuiling, maar wel tot een versnelde
afvoer van het water. Daarmee is de
landinrichting de belangrijkste veroorzaker van verdroging. Al die waterhuishoudkundige aanpassingen vanaf
1900 hebben een gemiddelde grondwaterstandsdaling (stijghoogteverlaging) in het
hele land van zo'n 30 centimeter teweeggebracht. Daarnaast hebben de grote
waterstaatkundige werken een enorme
invloed: Afsluitdijk, IJsselmeerpolders,
Deltaplan. Het is ondoenlijk om al die
grote werken terug te draaien. Maar een
deel van de kleinere komt voor
reconstructie in aanmerking en dat leidt
dan tot hermeanderingsprojecten en
aangepast beheer in diverse delen van
ons land.
Streefbeelden en referenties
Voordat dergelijke projecten ter hand
worden genomen is het handig een doelstelling te formuleren. Meestal wordt
daarvoor gebruik gemaakt van referentiewaarden: een beschrijving van het
betrokken gebied of water uit een periode
dat de aantasting nog minimaal was. Op
basis daarvan wordt dan een streefbeeld
geformuleerd. Het is belangrijk dat die
streefbeelden realistisch zijn.
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gedwongen was zijn geliefde woning te
verlaten, hanteert een heel andere schaal.
Die kijkt naar zijn eigen woonomgeving
en gebruikt een tijdschaal die in één of
enkele mensenlevens kan worden uitgedrukt. Maar daar had de afgelopen
jaren de betrokken overheidsdienst geen
belangstelling voor. Pas nu de schaal van
de benadeelden wordt vergroot is de
minister van Verkeer en Waterstaat bereid
een nieuw onderzoek te laten uitvoeren
naar de noodzaak. Die schaalvergroting
van de benadeelden bestaat hierin, dat
niet meer uitgegaan wordt van het
gedwongen vertrek van individuele dijkbewoners, maar van de vernietiging van
een voor Nederland karakteristiek
landschap.

Inundatie van de IJsselmeerpolders en
slechting van de Afsluitdijk om de natuurlijke hydrologie van het HollandsUtrechtse plassengebied te herstellen is
dat natuurlijk niet.
Ook in ander opzicht is realisme geboden.
Het Nederlandse landschap is vrijwel
geheel door menselijk toedoen gevormd.
In de visie van de Commissie Brundtland
is niet alleen voor de huidige mens, maar
ook voor toekomstige generaties een
plaats ingeruimd. In de streefbeelden
moet daarom menselijke activiteit ook een
plaats hebben. Wel kunnen er natuurlijk
aan die menselijke activiteit beperkingen
worden opgelegd. Maar het gaat niet aan
om de mens geheel te weren uit de
gebieden waar 'natuurherstel' wordt
beoogd.
In dat opzicht is de visie van de Stichting
Duinbehoud op het Nederlandse duingebied wat minder realistisch. De Stichting
wil voor belangrijke delen van het duin
een autonome ontwikkeling, waarin
andere belangen dan die van natuurontwikkeling moeten wijken. In onze visie
zou ook voor de duinen een integrale
benadering gekozen moeten worden. Dan
zal blijken, dat meerdere belangen
tegelijkertijd gediend kunnen worden.
Zeewering, natuur en milieu, waterwinning en recreatie kunnen goed samengaan, mits zorgvuldig begeleid in een
integraal samenwerkingsverband.
Zo zijn er prachtige voorbeelden te vinden
van natuurontwikkeling in door waterleidingbedrijven beheerde duingebieden,
zorgvuldig begeleid door ecologen van die
bedrijven, vaak in nauw overleg met
onder meer de Stichting Duinbehoud.

Schaalverschillen
Wanneer er schaalverschillen zijn vast te
stellen in de visie van verschillende
betrokkenen bij een probleem, dan zal de
oplossing er niet simpeler op worden.
Neem het probleem van de rivierdijkverhoging. In de visie van Rijkswaterstaat
moeten de rivierdijken op Deltahoogte
worden gebracht, waardoor de overstromingskans wordt verminderd. De
dijken moeten zo hoog worden, dat ze het
rivierwater eeuwenlang kunnen trotseren.
En of ze nu berekend worden op één
overstroming in 1000 jaar of in 1500 jaar,
feit blijft dat de bewuste dijken zelf nog
niet eens zo lang bestaan, een wat wrange
gedachte.
De bewoner van een dijkhuis die de
afgelopen jaren door dit beleid

Actiegroepen in vooral Gelderland en
pakkende artikelen in NRC-Handelsblad
van de afgelopen maanden hebben de
publieke opinie en daarmee de politieke
opinie aardig weten te bewerken. De
resultaten daarvan lijken een opening te
bieden waardoor het gevaar kan worden
afgewend. Merkwaardigerwijs zijn de vele
artikelen uit de ecologische hoek (ook in
dit blad) over het onderwerp, aan de
uitvoerders bij Waterstaat en schappen
ongemerkt voorbij gegaan. Ook merkwaardig is het, dat binnen hetzelfde
ministerie dat de dijkverzwaring krachtig
ter hand wilde nemen ook instituten
opereren die juist naarstig zoeken naar
mogelijkheden om tot rivierverbetering te
komen zonder die dijken te willen
verhogen, onder andere in het kader van
het Rijn-Actieplan.
Idealisme en realisme
Wil een goed milieubeheer en in dit kader
ook een integraal waterbeheer werkelijk
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van de grond komen, dan is het noodzakelijk dat de afstand tussen idealisme en
realisme niet onoverbrugbaar groot wordt.
Anders treft idealisme geen doel, maar
beperkt het zich tot het uiten van holle
frasen. En wanneer het gezonde
Hollandse polder-realisme, zonder enige
idealistische nuancering maar zijn gang
kan gaan, kan dat leiden tot dramatische
vormen van onomkeerbare grootschaligheid.
Integraal waterbeheer vraagt om integratie
van idealisme en realisme.
Visie en beleid
Hetzelfde gaat op voor het koppel visie en
beleid. Wanneer visie ontwikkeld wordt in
kleine, solitaire groepjes binnen milieuorganisaties en universiteiten, en het
beleid heeft daar geen oog voor, dan kan
ook dat leiden tot een te grove beleidsbepaling.
Groot of klein?
Het voorgaande laat een innerlijke tegenstrijdigheid zien: aan de ene kant pleiten
we voor een grootschaliger aanpak van
het milieubeleid in plaats van versnippering in kleine projecten. Aan de andere
kant waarschuwen we juist voor grootschaligheid omdat daardoor de kans op
het ontbreken van nuances toeneemt.
Het is dus niet zozeer de vraag of iets
groot of klein moet worden opgepakt,
maar welke schaal het beste past bij het
betrokken vraagstuk. Een fietspad is
ontworpen voor fietsers, niet voor mieren
of olifanten.
Bij het bepalen van die schaal is een brede
visie noodzakelijk. En bij de uitwerking
moet er oog zijn voor details. Voor het

waterbeheer is de watersysteembenadering een stap in de goede richting.
Uitgangspunten
Bij zowel het beleid als de uitwerking
ervan moeten de uitgangspunten van het
milieubeleid in de gaten worden
gehouden. Daarbij doelen we op bekende
begrippen als 'de vervuiler betaalt' en
'aanpak bij de bron', die wel vaak geuit
worden, maar zelden daadwerkelijk
worden nagevolgd.
Toenemende belasting van het water
dwingt weliswaar tot extra aandacht voor
de zuivering, maar dat mag niet ten koste
gaan van aanpak bij de bron. En de extra

lasten moeten daar worden gelegd waar
de vervuiling ontstaat.
Het zou een goede zaak zijn als die
gedachte ook werd gedragen door de
betrokken ministeries.
En dan nu Aquatech
Heel het voorgaande betoog moet dienen
als een voorbeschouwing op de
aanstaande vakbeurs Aquatech '92, die
van 31 augustus (invitatiedag) tot en met
4 september in de Amsterdamse RAI
wordt gehouden. Een wat ongebruikelijke
beschouwing; dat geven we toe.
Maar al het voorgaande geeft het grote
belang aan van een dergelijke beurs. Het
is immers niet alleen een tentoonstelling,
waar honderden standhouders hun
nieuwste produkten laten zien, het is ook
het toneel van een groot aantal studiedagen, colloquia, symposia en congressen.
Het is een ontmoetingsplaats van theorie
en praktijk, idealisten en realisten,
visionairen en beleidsmakers. Dat is
Aquatech nu al vijfentwintig jaar.
Uiteraard is het belangrijk dat technici de
nieuwste apparatuur kunnen bekijken.
Natuurlijk is het prettig dat de idealisten
elkaar weer eens treffen. En vanzelfsprekend is het handig dat beleidsmensen
hun eigen ambtenaren nog eens voorhouden hoe de vork in de steel zit. Maar
een beurs als Aquatech dient een veel
hoger doel: integratie van visie en beleid,
idealisme en realisme. Pas wanneer die
integratie is bereikt, kan met vrucht
worden gewerkt aan integraal waterbeheer.
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