Waterbeheer in de21e eeuw

Ontwikkelingen in het waterbeheer in en buiten Nederland in de
komende decennia

Inleiding
De afdeling voor Waterbeheer van het
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
(KIvI) organiseert eens per drie jaar een
reeks bijeenkomsten rond een centraal
thema. Deze bijeenkomsten worden de
SOTA-reeks (State Of The Art) genoemd.
Het thema van de huidige SOTA-reeks
luidt: 'Water management in the next
century'. Onder dit thema wordt
gediscussieerd over spelende en gewenste
ontwikkelingen in het waterbeheer, zowel
in Nederland als daarbuiten, in de
komende decennia.
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De thans lopende SOTA-reeks bestaat uit
een eerste seminar (gehouden in februari
1991), een tweede seminar (gehouden in
februari 1992) en een symposium (te
houden in maart 1993). De reeks SOTAseminars zal in september 1993 worden
afgesloten met de presentatie van het
verslag van de twee seminars en het
symposium, tijdens het vijftiende congres
van de International Commission on
Irrigation and Drainage (ICID) te Den
Haag.
Het eerste seminar vond plaats op 19 en
20 februari 1991. Dit seminar telde
15 deelnemers, verbonden aan organisaties die actief zijn in het waterbeheer, en
in leidinggevende functies betrokken bij
de strategische planning van de activiteiten van hun organisaties.
Het tweede seminar had plaats op 21
februari 1992, en telde 53 deelnemers,
waaronder 9 personen die ook aan het
eerste seminar hadden deelgenomen. Bij
de uitnodiging van de deelnemers is
getracht het totale deelnemersveld een zo
compleet mogelijke afspiegeling te laten
zijn van de Nederlandse organisaties die
zich zowel in Nederland als daarbuiten

inzetten voor het waterbeheer: rijks-,
provinciale en gemeentelijke overheid,
waterschappen, onderzoek- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De deelnemers spelen in hun organisaties een
leidinggevende rol bij de planning van
strategisch tot operationeel niveau.
Dit artikel geeft een overzicht van de
tijdens het tweede seminar gevoerde
discussies. Eerst komt het waterbeheer in
Nederland aan de orde, waarin de
invoering van integraal waterbeheer
centraal staat. Over de wijze waarop
integraal waterbeheer moet worden
ingevoerd blijken in grote lijnen twee
visies te bestaan, die apart worden toegelicht en die daarna met elkaar worden
vergeleken. Vervolgens worden de kernpunten behandeld van de problematiek in
het waterbeheer in het buitenland, met
name in de derde wereld.
De beide seminars stonden onder voorzitterschap van mr. S. Patijn, commissaris
van de Koningin in de provincie ZuidHolland en voorzitter van de VEWIN.
De auteurs zijn via de afdeling voor waterbeheer van het KIvI belast met de
organisatie van de reeks SOTA-bijeenkomsten.
Integraal waterbeheer: problemen en
oplossingen
Belemmeringen in integraalwaterbeheer
De belangrijkste knelpunten bij de
invoering van integraal waterbeheer liggen
volgens de deelnemers momenteel op het
gebied van het management (de 'aansturing') en onderlinge afstemming van de
bestaande kaders.
Dit is op diverse manieren onder woorden
gebracht, bijvoorbeeld: 'de stap van planvorming naar het operationele niveau
verloopt vaak moeilijk'; 'de huidige planstructuur, met vier niveaus (Europa, rijk,
provincie, waterschap en gemeente) is te
ingewikkeld'; 'de belangenafweging is
diffuus'; 'er zijn teveel sectorale overheidsplannen, die vaak conflicteren'; 'er is
sprake van overlap tussen provinciale en
regionale plannen'; 'de overheid werkt
niet efficiënt'.
Het technische concept van integraal
waterbeheer is volgens de deelnemers
vooralsnog voldoende duidelijk; het feit
dat verdere invulling noodzakelijk is
vormt geen belangrijke belemmering.
Ontwikkelingsvmes
Over de vraag hoe de bestaande belemmeringen weg te nemen bestaan sterk
uiteenlopende meningen. In grote lijnen

kan men de problemen in het integraal
waterbeheer op twee manieren
aanpakken:
1. pragmatisch en op korte termijn
denkend, trachten zo snel mogelijk 'aan de
gang' te gaan. Bestuurlijke veranderingen
worden alleen doorgevoerd als vanuit de
praktijk de noodzaak daartoe is aangetoond. Deze visie wordt in het vervolg
de pragmatische visie genoemd.
2. theoretisch en op lange termijn
denkend, trachten een zodanige organisatiestructuur te scheppen, dat de
problemen en tegenstrijdigheden die nu
optreden worden weggenomen. De
aanname is, dat deze problemen niet
kunnen worden weggenomen binnen de
bestaande planvorming. Deze aanpak
wordt in het vervolg aangeduid als de
'ideale' aanpak.
Integraal waterbeheer: ontwikkeling
vanuit het heden
In het navolgende wordt de pragmatische
visie op het waterbeheer beschreven. Bij
het lezen dient men steeds voor ogen te
houden dat het hier een visie betreft, die
niet door alle deelnemers gedeeld werd.
Probleemdefinitie
Als het lukt om op provinciaal niveau het
waterhuishoudingsplan, het streekplan,
het milieubeleidsplan en het natuurbeleidsplan in onderlinge samenhang op
te stellen, is geen verdere planvorm nodig.
Het is een kwestie van management ('aansturing') om deze onderlinge samenhang
in de planvorming te brengen, en geen
kwestie van het ontbreken van beleidsinstrumentarium. Meer integreren heeft
geen zin, omdat de planning dan onoverzichtelijk wordt.
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De aanbeveling vanuit deze visie is, om te
beginnen met de uitvoering van integraal
waterbeheer in de praktijk. Hierdoor
zullen nieuwe instrumenten ontstaan, als
daaraan behoefte blijkt te bestaan.
Eventuele aanpassingen in bestuurlijke
organisatie of planstructuur moeten met
andere woorden plaatsvinden door terugkoppeling. Integraal waterbeheer wordt in
deze visie gezien als een groeimodel. Het
initiatief ligt nu bij de uitvoering.

men dus vaak tot de conclusie komen dat
de schaal van het probleem niet of groot
of klein is, maar zowel groot als klein. De
beperkingen die aan de schaal van aanpak
worden gesteld liggen momenteel echter
vaak niet in het hydrologische systeem,
maar zijn meestal bestuurlijk van aard.
Naar verwachting zullen ook in de
toekomst de grenzen van integraal waterbeheer door bestuurlijke grenzen bepaald
blijven.

rijker rol zal gaan spelen. Verder is de
verwachting uitgesproken dat de huidige
schaal waarop waterbeheer wordt uitgevoerd in de toekomst niet werkbaar zal
zijn, omdat zowel de fysieke als de
bestuurlijke grenzen beperkend zullen
worden.

Planstructuur
In kort bestek moet de planvormingscyclus er uit blijven zien zoals nu het geval
is:
- doelstellingen, te formuleren door de
Tweede Kamer;
- strategische plannen, te formuleren
door rijk en provincie;
- operationele doelen, uit te voeren door
de beheerder, mits er overeenstemming is
over de strategische planning.

Dit decennium staat vooral in het teken
van de politieke verankering van het
afstemmende en richtinggevende karakter
van de provinciale planvorming, binnen
de landelijke kaders. Het leggen van
financiële verantwoordelijkheid wordt
hierbij belangrijk.
Integraal waterbeheer: ontwerp van een
ideaalbeeld
Probleemdefinitie
Zoals hierboven is aangegeven worden bij
de invoering van integraal waterbeheer
enkele problemen gesignaleerd. Deze
problemen zijn vooral bestuurlijk van
aard. De in deze paragraaf geëtaleerde
visie heeft als uitgangspunt dat binnen de
huidige bestuursstructuren en planfiguren
geen structurele oplossingen mogelijk zijn.
De huidige bestuursstructuren en planfiguren moeten derhalve worden
veranderd om structurele oplossingen
mogelijk te maken.

Planstructuur
Aanbevolen wordt het bestuur op te
bouwen uit twee niveau's, te weten één
strategisch en één operationeel niveau.
Het strategische niveau wordt door de
algemene democratie gekozen en schept
de kaders en stelt de normen. Het
operationele niveau krijgt een functioneel
bestuur, eventueel met een zekere
beleidsruimte.
Verder worden enkele inhoudelijke
veranderingen aanbevolen:
- de schaal van het beheer moet worden
gekoppeld aan de stroomgebiedsbenadering; indien nodig kunnen deelstroomgebieden worden gedefinieerd;
- duurzame ontwikkeling moet het
uitgangspunt worden voor de ontwikkelingen in het integraal waterbeheer;
- voor de functies riolering, drinkwater,
afvalwater en zuivering moet een soort
groot nutsbedrijf in het leven worden
geroepen.

Er is in deze visie geen sprake van een
waterprobleem maar van een milieuprobleem, waarbij de interactie tussen
water, bodem en lucht een steeds belang-

In internationaal kader wordt op strategisch niveau gedacht aan een benadering
van grote stroomgebieden, zoals Rijn,
Maas of Nijl.

Op rijksniveau is momenteel de
afstemming tussen de diverse plannen
goed. Een strategisch niveau van planning
blijft nodig.
Het operationele niveau moet de
integratie tot stand brengen. Dat kan pas
als op strategisch niveau de planvorming
voldoende is geïntegreerd. Hoe men kan
controleren of dit het geval is, is niet te
zeggen. Dit is een probleem dat niet door
sturing a priori kan worden opgelost; een
dergelijke onzekerheid moet worden
geaccepteerd, en eventueel door terugkoppeling worden weggenomen.
Het is belangrijk dat degenen die bij
waterbeheer op operationeel niveau
betrokken zijn, het gevoel hebben dat ze
allen dezelfde richting uit proberen te
komen en dat ze daarin gesteund worden
door het rijksbeleid.
Integraal waterbeheer leidt niet per
definitie tot een andere taak van de waterbeheerder. Wel is een bredere taakopvatting nodig, omdat meer aspecten van
het waterbeheer die niet kunnen worden
doorgeschoven en die vaak te maken
hebben met de kwetsbare functies van het
watersysteem, bij het waterschap terecht
komen.
De schaal waarop integraal waterbeheer
moet plaats vinden, hangt sterk af van het
aspect dat men in ogenschouw neemt:
grondwaterstroming speelt zich vaak af op
een grotere schaal dan oppervlaktewaterstroming, waterkwaliteit op een grotere
schaal dan waterkwantiteit, etc. Als zaken
in hun samenhang worden beschouwd, zal

Het doel van deze aanpak is het vooraf
verbeteren van de sturingsmogelijkheden
om zo tot een efficiënt beheer te komen.
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Op lange termijn is het nodig dat men
komt tot één omgevingsplan op het strategische niveau en één omgevingsinstrumentarium op het operationele
niveau.
Het strategische niveau moet gecontroleerd worden door democratisch gekozen
lichamen. De beleidsontwikkeling moet
eenduidig en in samenhang plaatsvinden.
Dit kan worden gewaarborgd door op
internationaal en rijksniveau één
omgevingsnota op te stellen waarin de
randvoorwaarden en normen gesteld
worden. Op rijksniveau en op provinciaal
of landsdeelniveau moet daarna één
omgevingsplan worden opgesteld.
Aan het omgevingsinstrumentarium voor
het operationele niveau worden de
volgende eisen gesteld:
- men moet uitgaan van ketenbeheer; dit
houdt in dat er meer integratie tussen de
compartimenten water, bodem en lucht tot
stand moet worden gebracht;
- er moet een koppeling tussen de
diverse doelgroepen tot stand komen;
- er moet een duidelijke scheiding
worden aangebracht tussen de grote
waterkringloop (de cyclus van
verdamping, neerslag en afvoer) en de
kleine waterkringloop (winning en
bereiding van drink- en industriewater en
de zuivering en lozing van afvalwater).
Het operationele niveau moet een functioneel bestuur krijgen omdat een democratisch bestuur niet voldoende slagvaardigheid bezit. De uitbouw van een
waterschap via een milieuschap naar een
omgevingsschap kan in deze visie een
goede invulling van een beheersorganisatie op het omgevingsniveau
geven. Omdat de beheerder in de
toekomst niet alleen van het economische

belang maar ook van het maatschappelijke
nut uit moet gaan, wordt verbreding van
het huidige waterschapsbestuur voorgestaan. Hierdoor kan tevens de
wenselijke betrokkenheid van de burger
bij een omgevingsschap beter worden
gewaarborgd.
Ontwikkelingen voor de korte termijn
kunnen zijn:
- presentatie van de volgende generatie
rijksnota's als omgevingsnota's, en niet als
departementale nota's. De hiertoe noodzakelijke afweging zal vooraf op het
hoogste echelon plaats moeten hebben
gevonden;
- tenderen van waterschappen naar
milieuschappen en uiteindelijk naar
omgevingsschappen;
- herstructurering van de financiële
structuur waarbij in een aantal specifieke
gevallen, waar geen vervuiler aanspreekbaar is, verschuiving optreedt van het
principe 'de vervuiler betaalt' naar 'de
gebruiker betaalt'. Hiervoor heeft de
commissie Zevenbergen in haar eindrapport 'Naar een financieringsstructuur
passend bij integraal waterbeheer' al een
eerste aanzet gegeven;
- verschuiving van waterbeheer via
milieubeheer naar ketenbeheer (waterbodem-lucht).
Integraal waterbeheer: pragmatische en
'ideale' visie vergeleken
In de tabel in de volgende kolom zijn de
beide visies schematisch naast elkaar
gezet.
Bij een vergelijking tussen de pragmatische en de 'ideale' visie moet in de
eerste plaats benadrukt worden, dat de
termijn waarover vooruit gekeken wordt
sterk verschillend is. Daarom zijn de beide
visies minder met elkaar in strijd dan op
het eerste gezicht lijkt.

Pragmalische aanpak

"Ideale' aanpak

Centrale probleemstelling:
Binnen de bestaande p!anmoet de afstemming
en de aansturing worden
verbeterd

Centrale probleemstelling:
De problemen in het structuren
waterbeheer ontgroeien
het bestaande kader en
de bestaande schaal

Aanpak:
'Ga aan de gang'
Sturing door terugkoppeling

Aanpak:
Sturing a priori
Organisatorische verandeverandcringen
- twee bestuurslagen
- stroomgebiedsbenadering
- omgevingsplan/schap

Mentaliteitsverandering
Betrokkenheid
Zorg voor politiek/ambteliik
breed draagvlak

Karakterisering:
Karakterisering:
Korte/middellange termijn
Lange termijn
r i t g a a n van huidige situatie Ontwerp van een 'ideaal'
Pragmatische visie
toekomstbeeld

De verschillen tussen de beide visies
kunnen het best worden aangetoond aan
de hand van de rol die de diverse
organisatieniveau's wordt toebedeeld.
- De rol van het rijk en Europa
In beide visies is en blijft de rol van het
rijk, de strategische planvorming te
verwoorden en te coördineren. Het is
mogelijk dat afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Europa deze rol
gedeeltelijk door de EG wordt overgenomen.
In de pragmatische visie wordt uitgegaan
van de mogelijkheid om op termijn op
organiek en op strategisch niveau de
stroom van plannen en nota's te
coördineren. Dat kan nu al plaats vinden,
en mogelijk in de toekomst nog beter door
een departementale herindeling af te
stemmen op het milieu.
In de 'ideale' visie gaat men primair uit
van één strategisch niveau waarin het
(inter-)nationale niveau de kaders schept
en de normen stelt. Hiertoe is een grootscheepse departementale reorganisatie
nodig.
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Het tweede niveau van waterschaarste
speelt op veel kleinere schaal, namelijk
waar water niet in de juiste vorm beschikbaar is, bijvoorbeeld als drinkwater. Bij het
opheffen van dergelijke schaarste is
bevolkingsparticipatie een noodzaak om
tot reële oplossingen te komen.

- De rol van de provincie respectievelijk
landsdeel
Volgens de pragmatische visie is op de
korte termijn het waterbeheer er allerminst bij gebaat, de rol van de provincie
ingrijpend te wijzigen. Op langere termijn
bestaat de mogelijkheid de provincies
hetzij helemaal op te heffen, hetzij samen
te voegen tot drie à vier 'landsdelen'.

- Regelgeving en organisatie; capacity
building
Water zal voor de ontwikkelingslanden in
de komende tijd, in de volgende eeuw,
een schaars goed zijn. Men zal met dit
schaarse goed zeer serieus en efficiënt om
moeten gaan. Dit betekent een sterke
verandering van aanpak:
water is niet meer zoiets als de lucht die je
inademt.

In de 'ideale' visie wordt uitgegaan van
één bestuurslaag op (boven)regionaal
niveau, die per regio één omgevingsplan
opstelt. Afhankelijk van de rol die Europa
krijgt zou er een verschuiving op kunnen
treden van rijk naar landsdeel.
- De rol van de beheerder
In de pragmatische visie wordt hierin
geen grote verandering voorzien, al wordt
van de waterschappen een bredere
taakopvatting verlangd.
In de 'ideale' visie wordt uitgegaan van
één operationeel niveau, dat de beschikking heeft over één omgevingsinstrumentarium. Hierbij wordt uitgegaan van
ketenbeheer, stroomgebiedsbenadering en
een duidelijke scheiding tussen beheer en
bedrijf. Een dergelijke omvorming van
waterschappen naar omgevingsschappen
zal belangrijke aanpassingen in het waterschapsbestel met zich meebrengen.
Wanneer niet alleen het economische
belang maar ook het maatschappelijke nut
op een goede wijze afgewogen wordt in
het bestuur van een omgevingsschap kan
het functionele karakter van zo'n
organisatie ten volle benut worden.
Als men de beide visies in de tijd niet
naast maar achter elkaar zet, kan men
concluderen dat op korte termijn een
ieder die betrokken is bij het waterbeheer
wordt aangespoord zich naar beste
kunnen zo breed mogelijk te oriënteren,
vanaf nu integraal waterbeheer te plegen
en over zijn bevindingen in discussie te
gaan.
Op de middellange termijn moet rekening
worden gehouden met een grootscheepse
bestuurlijke reorganisatie, volgens de
lijnen die hierboven zijn uitgezet.
Waterbeheersing in het buitenland
De ontwikkelingen in het waterbeheer in
de derde wereld zijn volgens de deelnemers samen te vatten in een drietal
aspecten.
- Beschouwing van water als schaars
goed
Schaarste aan water kan op twee niveaus
worden geconstateerd. Het eerste niveau
betreft de aride gebieden, waar een
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directe schaarste is. Deze schaarste is
alleen op te lossen door water te bezien
als economisch goed, waarvan de prijs
doorberekend moet worden in het
produkt. Dit zal dan moeten leiden tot
efficiënt en juist gebruik van water in
afhankelijkheid van de regionale
schaarste.
Voor dit eerste niveau van schaarste zou
een oplossing door mondiaal bestuur en
beheer gevonden moeten worden. Zelfs in
bestuurlijk sterk ontwikkelde landen als
Nederland lukt dit echter nog niet; denk
bijvoorbeeld aan de Maas en aan grondwaterkwaliteit. Het zou goed zijn als wij bij
het vinden van deze eigen oplossingen
ook aan voorbeeldfunctie voor ontwikkelingslanden zouden denken.

?•::% /

Afgewogen decentralisatie is van enorm
belang. Bij deze afgewogen decentralisatie
moet de overheid meer de rol van
'promotor' gaat spelen dan van 'provider'.
Dit houdt in dat de bevolking sterk wordt
ingeschakeld. Goede communicatie is dan
van het allergrootste belang, zowel
'bottum-up' als 'top-down'.
Ook moet er afstemming van schalen
plaats vinden: wat op kleine schaal overzien wordt moet ook op kleine schaal
gedaan worden. Om drinkwater of irrigatiewater op kleine schaal tot zijn recht te
laten komen zijn er werken, en beheer van
systemen van grote schaal nodig.
Decentralisatie is sterk cultureel bepaald,
en vraagt zeer grote inspanningen op het
gebied van de opleiding van mensen en
de ontwikkeling van instituten, dus veel
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aandacht voor capacity building.
- High tech: oplossing of illusie
Op het ogenblik worden in het waterbeheer in ontwikkelingslanden de
bestaande technieken nog lang niet toegepast. Wel moet daaraan, eveneens door
human resources development, aandacht
worden besteed.
In zijn algemeenheid wordt wel verwacht
dat hier mogelijkheden liggen, hoewel er
niet een duidelijk beeld van bestaat. Het is
wel van groot belang dat technieken in
ontwikkelingslanden worden gebruikt die
energie besparen.
Ook hierin speelt capacity building weer
een grote rol; het is nodig te zorgen voor
onderzoek- en opleidingsinstituten die in
de ontwikkelingslanden zelf voor
ontwikkeling zorgen.
Conclusies
Nederland, algemeen:
- Waterbeheer moet gepland worden
door controleerbare organen. Het kader
moet daarbij worden gesteld door het rijk
en/of andere overheden.
- Er is een herstructurering nodig van de
financiële structuur, waarbij in een aantal
specifieke gevallen, waar geen vervuiler
aanspreekbaar is, verschuiving optreedt
van het principe 'de vervuiler betaalt' naar
'de gebruiker betaalt'. In het bijzonder in
de drinkwaterwereld geldt, dat de
benodigde financiën door de uitvoerende
instanties zelf moeten worden opgebracht.
Nederland, pragmatischevisie:
- De huidige problemen in het waterbeheer zijn het gevolg van aansturingsproblemen van in principe goed functionerende organisaties.
- Het waterbeheer in Nederland is niet

gebaat bij een reorganisatie van de
bestuursstructuur, maar moet vanuit het
huidige instrumentarium 'aan de gang
gaan'.
Nederland, 'ideale'visie:
- De te verwachten problemen kunnen
niet door de bestaande planfiguren
worden opgelost.
- Op lange termijn moet rekening
worden gehouden met ingrijpende organisatorische en bestuurlijke veranderingen.
Buitenland:
- In de themagroep buitenland kwam, in
tegenstelling tot het eerste seminar, zeer
sterk naar voren dat er in de derde wereld
wel degelijk een belangrijk kwantiteitsprobleem speelt. Het management van die
problemen zal decentraal moeten worden
gevoerd, maar het kader ontbreekt hiervoor vaak.
- Ook in de derde wereld is sprake van
schaarste aan water, zowel in Afrika als in
Azië. Water is geen economisch goed,
maar het bezit wel een economische
waarde.
- Door diverse ontwikkelingen,
waaronder de bevolkingstoename, wordt
de druk op het watergebruik steeds groter.
- Er is van hoog tot laag te weinig
publieke participatie; een decentrale
aanpak is nodig om dit probleem op te
lossen.
- De rol van overheden blijft beperkt tot
het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering; fysiek zijn deze overheden
meestal niet tot veel in staat.
- Een grotere betrokkenheid van de
bevolking bij waterprojecten is nodig.
- De overdraagbaarheid van het Nederlandse waterbeheer naar de derde wereld
wordt sterk beperkt door de onoverdraagbaarheid van de bestuursstructuur.

Nabeschouwing
Terugziende op de beide SOTA-seminars
van 1991 en 1992 menen wij van zeer
geslaagde bijeenkomsten te kunnen
spreken. Vanzelfsprekend is tijdens de
beide seminars het huidige en toekomstige waterbeheer niet uitputtend aan de
orde geweest. Niettemin heeft een aantal
op dit terrein gezaghebbende personen
daar, in een ontspannen sfeer en geheel
op eigen titel, vrijuit kunnen brainstormen
en discussiëren; en gelukkig dacht niet
iedereen hetzelfde over dit boeiende
onderwerp.
Passend in de SOTA-opzet gaan wij nu op
weg naar een open symposium op
donderdag 4 maart 1993,waarin wij tot
verbreding en verdieping van de geboekte
gespreksresultaten hopen te komen.
Het verslag van dat symposium zal
vervolgens het materiaal moeten
opleveren aan de hand waarvan mr. S.
Patijn op het 15e ICID-congres, begin
september 1993 in Den Haag, een Nederlandse paper zal presenteren.
Wij hopen op grote belangstelling voor
ons aanstaande symposium!
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