Integraal Waterbeheer binnen de gemeente Amsterdam:
doelmatig en zonder hogere kosten

Sinds het ontstaan van Amsterdam is de
zorg voor het water een belangrijk aspect
van de gemeentelijke zorg voor de infrastructuur van de stad. Amsterdam en het
water zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Regelmatig verschijnen de laatste tijd
berichten in de pers over de reorganisatie
van het waterbeheer in het zuid-oosten
van de provincie Noord-Holland. Ook in
het voorlaatste nummer van H 2 0 . Uit
deze berichten kan gemakkelijk worden
geconcludeerd dat Amsterdam het water
niet langer tot haar zorg rekent en deze
zorg aan een nieuw te vormen all-in
waterschap zal overlaten.
Voorbarig
Dit zou echter een wat voorbarige
conclusie zijn. De berichten geven geen
inzicht in de voorwaarden die Amsterdam
stelt aan het onderbrengen van het waterbeheer in waterschapsverband. Ik hecht er
dan ook aan een wat bredere blik te geven
op de problematiek en de overwegingen
van Amsterdam.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in
1990 het standpunt ingenomen dat het
waterbeheer in het stedelijk gebied van
Amsterdam, waar historisch een nauwe

band is tussen het water en de stad, het
best onder verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur kan worden uitgevoerd.
Dat bestuur is bij uitstek in staat de
belangen op het terrein van de ruimtelijke
ordening, het beheer van de openbare
ruimte, het milieu en het water evenwichtig af te wegen.
Doelmatig
Algemeen wordt onderkend dat de wijze
waarop het waterbeheer in Amsterdam is
georganiseerd uiterst doelmatig is; ook de
provincie onderschrijft dat. Dat is dan ook
niet de reden waarom het anders zou
moeten. Nee, de opvatting is dat de wet
zou voorschrijven dat het waterbeheer bij
een waterschap moet worden ondergebracht; aldus zou integraal waterbeheer
het best tot zijn recht komen.
Laat er geen misverstand over bestaan.
Amsterdam onderschrijft volledig het doel
van de 3e nota Waterbeheer, 'een duurzame ontwikkeling van het watermilieu'.
Amsterdam heeft daar ook blijk van
gegeven en doet dat nog steeds. Het
verschil van inzicht betreft het middel
waarmee dat doel het best kan worden
bereikt.

Prima werk
Amsterdam zal de laatste zijn om te
beweren dat de waterschappen niet
bewezen hebben prima werk te leveren en
in staat zijn om het doel naderbij te
brengen.
Maar dat mag niet betekenen, dat het
middel tot doel wordt verheven of, anders
gezegd, dat een ander middel, dat in
enkele opzichten zelfs beter is, wordt
verworpen.
Amsterdam vindt, dat de huidige
organisatie zo'n middel is, dat voor de
specifieke Amsterdamse situatie al
gedurende vele jaren optimaal functioneert: integraal waterbeheer bij uitstek.
Eigenlijk wordt dit ook nergens weersproken, maar de wet zou voorschrijven
dat het anders moet.
En wil Amsterdam zich dan niet aan de
wet houden?
Natuurlijk heeft Amsterdam zich aan de
wet te houden en doet dat ook. Maar,
volgens Amsterdam staat de door
Amsterdam voorgestane organisatie
helemaal niet op gespannen voet met de
wet.
Verantwoordelijkheid
In de eerste plaats ligt de verantwoor-
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delijkheid voor het passieve waterkwaliteitsbeheer ook nu bij de schappen,
die daarmee over de instrumenten
beschikken om hun verantwoordelijkheid
voor het waterbeheer te kunnen dragen.
Bovendien biedt de wet wel degelijk
ruimte voor een genuanceerde benadering
'als dat de doelmatigheid ten goede komt';
géén dogmatische benadering dus.
Het Amsterdamse standpunt sluit daar
naadloos op aan:
'Amsterdam wil meedenken en
meewerken aan het onderbrengen van het
waterbeheer in een groter (waterschaps)verband, indien de doelmatigheid
daarmee is gediend'.
Daar gaat het immers om? In het belang
van de samenleving.
Onderzoek
Daarom heeft Amsterdam ook altijd
aangedrongen op een doelmatigheidsonderzoek.
Vanwege het tot voor kort ontbreken van
de bereidheid bij de provincie om zo'n
onderzoek uit te voeren heeft Amsterdam
naar een andere weg gezocht om uit de
impasse te komen.
Uitgangspunten daarbij zijn:
1. De kwaliteit van het waterbeheer wordt
gegarandeerd door de huidige operationele
organisatie in tact te laten.
2. De nieuwe organisatie leidt niet tot
hogere kostenvoor burgers en bedrijven
in Amsterdam.
Ad 1.
Uiteraard is het in tact laten van de
operationele organisatie geen doel op zich,
maar wordt ingegeven uit doelmatigheidsoverwegingen: het biedt immers grote
voordelen om alle aspecten van het
waterbeheer in één hand te hebben;
oppervlaktewater (kwantiteit en kwaliteit),
keringen, grondwater, afvalwater (inzameling, transport en zuivering), scheepvaart.
Bovendien staat die organisatie borg voor
de terecht zo gewenste bredere visie
vanuit het waterbeheer.
Het verbreken van die samenhangen zou
leiden tot suboptimale oplossingen en
daarmee onontkoombaar tot doelmatigheidsverlies. Dit zal niet alleen ten koste
gaan van de kwaliteit, de zorg voor het
water, maar het zal ongetwijfeld ook
hogere kosten met zich meebrengen.
Hen kostenstijging van enkele procenten
over de omzet is zeker niet denkbeeldig.
Dat zou een kostenstijging van zo'n
f 5 miljoen per jaar zijn en dat betekent
voor een Amsterdams gezin bijna f 15,extra kosten waar men niets voor krijgt.
Ad 2.
Wanneer het waterbeheer van de

gemeente Amsterdam zonder meer wordt
afgesplitst naar de drie waterschappen,
die nu binnen de gemeentegrenzen
verantwoordelijk zijn voor het passieve
waterkwaliteitsbeheer, betekent dit dat de
Amsterdamse burgers en bedrijven jaarlijks tegen de f20 miljoen meer gaan
betalen, omdat het huidige tarief in
Amsterdam aanzienlijk lager is dan het
tarief van de omliggende waterschappen.
Per gezin komt dit neer op een stijging
van de kosten voor levensonderhoud van
meer dan f 50,- per jaar. Een stijging die
onaanvaardbaar is, gezien de toch al hoge
lastendruk en omdat Amsterdam een
relatief groot aantal inwoners heeft die
van een minimum inkomen moeten rondkomen. Een stijging die bovendien geen
enkel milieu-effect heeft.
Constructief meedenken
Amsterdam is bereid, op basis van bovengenoemde uitgangspunten constructief
mee te denken over mogelijke organisatiemodellen.
Inmiddels is in goed overleg met de
provincie en de waterschappen aan een
extern bureau opdracht gegeven een
onderzoek te doen om te komen tot een
model/modellen, waarvoor voldoende
draagvlak lijkt te bestaan. Ook het doelmatigheidsaspect zal bij dat onderzoek
worden betrokken.
Voor die modellen zal vervolgens worden
onderzocht welke financiële consequenties
ze hebben. Het behoeft geen betoog, dat
dit alleen zin heeft als aan de uitslag van
het onderzoek ook consequenties worden
verbonden: als een model leidt tot belangrijk hogere kosten voor de Amsterdammer,
dan is dat model niet acceptabel.

Tenslotte
Het zal ook Amsterdam welgevallig zijn
als er nu eindelijk een einde komt aan de
slepende discussie over de organisatie van
het waterbeheer. Maar niet tot elke prijs!
Amsterdam denkt dat de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan redelijk
zijn:
- Garantie voor doelmatigheid door het
in tact laten van de huidige operationele
organisatie.
- Géén hogere kosten voor de Amsterdammer.
Binnen die voorwaarden moet een
organisatiemodel te vinden zijn, dat
voor alle partijen aanvaardbaar is.
Ir.W.A. Faber,
directeur Riolering en Waterhuishouding
Amsterdam.

