Derde Nota Waterhuishouding ter discussie

Landelijk beleid nu vertalen naar regio's en actie nemen

Sinds de Derde Nota Waterhuishouding
op 31 augustus jl. door de toenmalige
minister van V &W, mede namens haar
collega's van VROM en L &V werd
aangeboden aan de toenmalige voorzitter
van de Tweede Kamer, zijn er al heel wat
reacties op deze beleidsnota gepubliceerd.
Die reacties zijn heel divers. Volgens
sommigen gaat de nota niet ver genoeg;
volgens anderen juist te ver. Er zijn er die
menen dat het aangegeven beleid in de
planperiode onmogelijk kan worden
verwezenlijkt, maar er zijn er ook die van
oordeel zijn dat de voorgestelde aanpak te
traag is.
Van vrijwel alle reacties is de toon echter
positief: 'het is een goede nota, maar...'
Vooralsnog is de nota weinig meer dan
een beleidsvisie voor het huidige kabinet
als erfenis van het vorige. Er kan tot
8 december door alle belanghebbenden
kritiek op worden gegeven.
De vertaling van de nota in concrete
beleidsvoornemens gebeurt na advisering
door diverse adviesorganen en behandeling in het parlement, waarbij de adviesorganen is gevraagd uiterlijk eind van dit
jaar met een advies te komen.
Om de waterbeheerders en ook andere
betrokkenen een idee te geven van de
achtergronden van de Derde Nota organiseerden de Afdeling voor Waterbeheer
van het KIvI, de NVA (Programmagroep 4) en de Studiekring Cultuurtechniek van het Koninklijk Genootschap
voor Landbouwwetenschap KGvL in
samenwerking met SAMWAT deze
maand een drietal regionale bijeenkomsten over de nota. De eerste vond
plaats op 7 november in Steenwijk, met
als dagvoorzitter mr. O. van der Heide van
het Heemraadschap Fleverwaard en wordt
verderop beschreven. De twee andere
bijeenkomsten (14 november in Arnhem
en 17 november in Amsterdam) hadden
hetzelfde programma maar mogelijk een
andere discussie achteraf
Brede belangstelling
Twee aspecten van de nota maken, dat de
belangstelling ervoor breder is dan bij
eerdere overeenkomstige nota's het geval
was. In de nota is een belangrijke plaats
ingeruimd voor het integraal waterbeheer,
de functionele samenhang tussen de verschillende onderdelen van het waterbeheer onderling, maar ook die tussen het
waterbeheer en andere beleidsterreinen.
Bovendien is voor het eerst structureel
aandacht geschonken aan de ecologische
doelstellingen. De nota is het voorlopig
papieren resultaat van een ontwikkeling in
beleid van sectoraal ( l e Nota Waterhuishouding) naar integraal en wanneer deze
trend zich doorzet, zal de samenvatting
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woordelijk gelijk kunnen zijn aan de
Troonrede.
Die brede belangstelling was af te lezen
uit de opkomst van de eerste bijeenkomst:
in totaal zo'n tachtig vertegenwoordigers
van waterschappen, zuiveringsschappen,
provincies, waterleidingbedrijven,
ingenieursbureaus, landinrichtingsdienst,
milieu-organisaties, en rijkswaterstaat.
Van beheersen naar beheren
'We moeten toe naar een meer natuurlijke
situatie. Het waterbeheer is in het verleden wat ver doorgeschoten naar het
beheersen van de waterhuishouding; nu
moeten we naar een situatie waarin er
sprake is van een evenwichtig beheer.
Daarbij moeten we oog hebben voor meer
zaken dan alleen maar de grote waterstaatkundige werken, het peilbeheer en de
kwantiteit. Ook de kwaliteit en de ecologische waarden moeten daarin een
belangrijke rol spelen. Door ook de
kwaliteit en de ecologische aspecten in het
beleid te betrekken is de Derde Nota een
richtingaanwijzer geworden met enige
'bevlogenheid'. De streefbeelden van de
nota zijn idealistisch maar toch reëel.'
Dat zei ir.J. Kaspers
(RWS) in de eerste
voordracht, waarin hij
nader inging op de
ontwikkelingen in het
waterbeleid. Hij
schetste de relatie van
de Derde Nota met
eerdere nota's waterhuishouding, maar ook met recente overheidnota's en plannen als het IMP, het
NMP, het NBP en de SL (Structuurnota
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Landbouw). Al deze werkstukken grijpen
in elkaar en vergen inspanningen en
offers van velen. Het op elkaar wachten
met het treffen van de vereiste inspanningen werkt contraproduktief, aldus
Kaspers. Bij de voorbereiding van de
Derde Nota bleek dat er een breed
draagvlak is voor de vereiste integrale
aanpak. Nu moet het ook allemaal worden
waargemaakt. Mooie woorden moeten
worden omgezet in acties.
Meanderende beken
Naar aanleiding van de voordracht werd
vanuit de zaal gesuggereerd dat de streefbeelden niet realistisch zijn: hoe kun je
bijvoorbeeld de beken weer meanderend
krijgen in een gebied waar de landbouw
de hoogste prioriteit heeft? Daar worden
juist bij de volgende verkaveling de beken
verder 'genormaliseerd'!
Kaspers twijfelt eraan of reeds genormaliseerde beken wel terug moeten, maar
wees op het voorbeeld van Regge en
Dinkel, waar het meanderen van de
Dinkel onderwerp is van vruchtbaar
overleg. Hij benadrukte dat met de streefbeelden van de nota creatief moet worden
omgegaan. Ze zijn idealistisch maar ook
realistisch. Het nieuwe tijdschrift
'Integraal Waterbeheer' zal laten zien dat
het kan, aldus Kaspers.
Beleidsanalyse
'Er zijn maatregelen nodig op het gebied
van de waterbeweging, de emissies en
inrichting en beheer van watersystemen.
Maar elk apart sorteren deze maatregelen
weinig effect. Het is juist de combinatie
die ervoor zorgt dat de maatregelen ook
een groot rendement hebben.' Dat was de
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conclusie van de
voordracht van
ir.J. P. A. Luiten
(DBW/RIZA) waarin
hij de beleidsanalytische onderbouwing van de
Derde Nota uiteenzette. Die beleidsanalyse is een iteratief proces. Er wordt
een variant gekozen en vervolgens
worden de resulterende waterkwaliteit en
-beweging berekend. Per functie wordt
dan het effect bepaald en getoetst aan
evaluatiecriteria. Dan wordt teruggekoppeld naar de gekozen variant, welke
op die manier enkele malen kan worden
bijgesteld.
'Het is nodig om in de toekomst meer
aandacht te schenken aan de niet hard
economisch te kwantificeren factoren,'
aldus Luiten. Wel kwantificeerbaar is
bijvoorbeeld het effect van verschillende
varianten op de kostprijs van drinkwater.
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Wordt het aan de bedrijfstak overgelaten
dan is in het jaar 2010 het drinkwater uit
grondwater ongeveer eenderde duurder.
Wordt er een 'standstill-beginsel' gehanteerd met reallocatie van bronnen, dan
stijgt de prijs met tweederde. Worden de
waterleidingbedrijven gedwongen de
grondwaterwinning te halveren, dan
verdubbelt de kostprijs. Het gaat bij deze
schatting overigens om de kosten van de
winning; niet om de prijs die de
consument betaalt.
Hij gaf aan dat de uitvoering van
inrichtingsmaatregelen leidt tot snelle
effecten voor met name natuur en milieu:
de blokkades die de watersystemen
remmen bij hun ontwikkeling naar een
duurzaam systeem kunnen door goed
overwogen inrichtingsmaatregelen worden
opgeheven. Inrichtingsmaatregelen waarbij gedacht moet worden aan het creëren
van eilanden, oeverzones met verschillend
gebruik, vistrappen en paaiplaatsen, actief
biologisch beheer en natuurlijke waterbewegingen in uiterwaarden, versterken
zo het effect van de beperking van de
emissies. 'De combinatie van inrichtingsmaatregelen met emissiesanering en een
daarmee consistent kwantiteitsbeleid
brengen de systemen tot een duidelijk
hoger niveau dan elk afzonderlijk zou
kunnen realiseren,' aldus Luiten, die dat
ook met heldere cijfers aantoonde.
Van duwvaart naar trekvis
Minister Smit-Kroes zette zich aan het
begin van haar ministersschap in voor de
drie-baksduwvaart; aan het einde van haar
kabinetsperiode lag het accent op de zalm.
Die verschuiving van de belangstelling die
ook weerspiegeld wordt in de opvolgende
troonreden is vrij algemeen. De ernst van
de zorg voor het milieu is inmiddels
volstrekt geaccepteerd. Dat maakt het
mogelijk dat het in het IMP-Water
1985-1989 geschetste beleid nu al kan
worden geïntensiveerd, en de normstellingen voor emissies door Rijn- en
Noordzee-Actieplan
zijn verscherpt.
Gebeurt er ook
werkelijk iets? Dat
was de vraag die
ir. M. A. Hofstra
(DBW/RIZA) voorlegde aan de deel*TTB

technieken dienen te worden toegepast.
Dat heeft met name effect op de belasting
van het milieu met nutriënten. Voor
organische microverontreinigingen en
PCB's is nog wat meer aandacht nodig,
aldus Hofstra. Maar ook voor die stoffen
is er sprake van een vooruitgang. De ramp
bij Sandoz heeft goed geholpen en geleid
tot een voor de Rijn gunstige ontwikkeling. Op 30 november zal de Rijnministersconferentie een prognose maken
van de effecten van de genomen maatregelen. De Rijn als dode paling zal dan
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hopelijk tot het verleden behoren.
Maar Hofstra wees met een citaat van
Prins Charles nog op het gevaar van een
langdurige diagnose: de patiënt zou
intussen wel eens dood kunnen gaan. Hij
concludeerde dat er wel wat perspectief is,
maar dat nog niet alles goed is geregeld.

Met name de waterbodems vragen nog
aandacht. Ook dient te worden nagegaan
in hoeverre er een Rijksheffing mogelijk is
op fosfaat, totaal-stikstof en zware
metalen. Wat zijn de mogelijkheden van
een 'waterkwaliteitsomslag'?
Ecologisch gezond
Wat is nu eigenlijk 'ecologisch gezond'?
Een poging tot beantwoording van die
vraag werd gedaan
door drs. B.J. E. ten
Brink (Dienst Getijdewateren) in zijn
voordracht 'Naar
ecologisch gezonde
watersystemen'. Hij
stelde vast, dat de
Nederlandse zoete en
zoute watersystemen ecologisch incompleet zijn en onevenwichtig van
opbouw. De systemen zijn niet gezond en
garanderen geen optimaal en duurzaam
gebruik en er is zeker geen sprake van
een duurzame ontwikkeling.
RAP en NAP leiden niet tot ecologisch
herstel maar stoppen hoogstens de
achteruitgang. Voor herstel is een
meersporenaanpak nodig, die wordt
aangegeven in de Derde Nota.
Maar hoe bepaal je nu het ecologisch
welzijn van watersystemen? Daarvoor is
het AMOEBE-systeem ontwikkeld, waarin
voor een 30-tal organismen de referentietoestand en de huidige toestand staan
weergegeven. Eerder is in dit blad een
uitvoerige toelichting van de AMOEBEbenadering gegeven ( H 2 0 (22) 1989,
nr. 20, p. 612 en verder).
De uit deze benadering resulterende
grafische weergave geeft in één oogopslag
een indruk van de ecologische toestand
van een bepaald water.
Met de andere sprekers concludeert ook
Ten Brink, dat een integrale aanpak nodig
aanpak waarbij de best uitvoerbare

De Amoebe geeft in één oogopslagde ecologischesituatie en de ecologischedoelstelling weer (dikke lijn in
rechterfiguur).
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nemers aan de

bijeenkomst.
Hij beantwoordde hem zelf door aan te
geven dat de verschuiving ook in de
praktijk gunstige effecten heeft. Was het
vroeger in de waterkwaliteitsaanpak
gebruikelijk om pas maatregelen te nemen
als de normen daartoe aanleiding gaven,
nu kiest de Derde Nota voor een emissie-
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is om de ecologische doelstelingen te
bereiken en dat het ecologisch herstel van
onze waterssystemen alleen mogelijk is als
alle betrokkenen er 'gezamenlijk de
schouders onder zetten'.
Taakverbreding en -verdieping
waterbeheerders
'Een te beperkte taakopvatting van
sommige waterbeheerders kan implementatie van het integraal waterbeheer
bemoeilijken. De waterbeheerders moeten
zich niet alleen bewust zijn van wat er
voor die integrale aanpak van hen wordt
gevergd, maar er zelf ook actief op
inspelen. Dat is de opdracht voor het
functioneel bestuur in de jaren negentig.'
Dat zei mr. H. H. A.
Teeuwen (Hoofddirectie Waterstaat) in
zijn voordracht over
de bestuurlijke en
juridische aspecten
van het waterbeheer.
De bestuurlijke
organisatie dient zo
goed mogelijk te zijn afgestemd op de
eisen die het waterbeheer nu en in de
toekomst stelt. Van rijkszijde bestaat er
een voorkeur voor de vorming van
zogenaamde 'all-in-waterschappen',
waarin het kwantiteits-, kwaliteits- en
vaarwegbeheer zijn verenigd. Deze voorkeur is echter geen doel in zich, geen
keurslijf, aldus Teeuwen. Ook andere
factoren als historisch gegroeide situatie,
schaalgrootte en financieel draagvlak
kunnen een rol spelen bij het doen van
keuzes voor de meest doelmatige bestuurlijke organisatie. Het is primair aan de
provincies als organisatiegezag om aan de
in de Derde Nota geformuleerde uitgangspunten verder uitwerking te geven.
Wordt een oplossing gekozen die van de
rijksvisie afwijkt, dan zal de betrokken
provincie de redenen hiervoor moeten
aangeven. Ook dient in dat geval zichtbaar
te worden gemaakt op welke manier aan
de bestuurlijke afstemming wordt voldaan,
aldus Teeuwen.
Waterbodems: van signaleren naar
saneren
'Voor de oplossing van de waterbodemproblematiek zijn zowel preventieve als
curatieve maatregelen nodig. Om in de
toekomst een goede waterbodemkwaliteit
te bereiken, moeten de verontreinigingsbronnen voor de meeste stoffen met meer
dan 50% worden gereduceerd. Voor een
belangrijk aantal stoffen zelfs met 90%!
De aanpak gebeurt conform de Leidraad
Bodemonderzoek, maar er is wel een aanpassing van die leidraad nodig. Doel moet
zijn, dat de meest risicovolle situaties in

1995 zijn gesaneerd. We moeten daarmee
niet gaan dweilen met de kraan open. De
vraag is nu, of je moet saneren als de
kraan nog druppelt. Waar ligt de grens?'
De waterbodemproblematiek werd
besproken door ir. P. B.M. Stortelder
(DBW/RIZA). Hij
concludeerde, dat,
gezien de enorme
omvang van de verontreinigde nautische
baggerspecie, de
noodzaak tot
sanering, de beperkte
mogelijkheid tot
reiniging en hergebruik tegen betaalbare
kosten op korte termijn, de realisatie van
een aantal bergingsdepots onontkoombaar
is. Met inachtname van de IBC-condities
kunnen daarvoor ook onderwaterdepots in
aanmerking komen, aldus Stortelder.
Tezelfdertijd moeten goedkope reinigingstechnieken en mogelijkheden voor hergebruik met kracht worden gestimuleerd.
De spreker bevestigde na een vraag uit de
zaal dat berging geen oplossing is in de
zin van de milieubeleidscyclus van
Winsemius, maar wel het enig betaalbare
alternatief voor de korte termijn.
Werkelijke oplossingen bieden mogelijk
de te ontwikkelen methoden van reiniging
en hergebruik. Het in de Derde Nota
Concentratie op kansrijke voorbeeldgebieden.

geformuleerde beleid is een belangrijke
impuls om tot zo'n meer definitieve
oplossing van het probleem te komen,
aldus de spreker.
Verantwoord watergebruik en
verdroging
'Autonome ontwikkeling van de grondwateronttrekking leidt tot verdere peildaling en nivellering. Het is daarom
noodzakelijk de onttrekkingen om te
buigen en ook de peildaling door waterhuishoudkundige werken tegen te gaan.
Concentratie van de inspanning voor de
bestrijding van verdroging op enkele
kansrijke voorbeeldgebieden binnen de
planperiode is een goede aanpak.
Overal een klein beetje ingrijpen betekent,
dat er nergens goede resultaten worden
geboekt. Maar intussen mag de situatie
buiten de voorbeeldgebieden niet verslechteren.' Dat zei
dr. M. C. H. Witmer
(DBW/RIZA) in de
laatste voordracht van
de bijeenkomst. Naar
haar oordeel vormen
zowel de waterwinning als waterhuishoudkundige
maatregelen belangrijke oorzaken van de
verdroging sinds de jaren vijftig. Daarbij
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regionale, gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk. Dat vergt overigens een nauwe
samenwerking tussen de sectoren van
Ruimtelijke Ordening, Drink- en
Industriewatervoorziening, Milieu,
Landinrichting en Waterbeheer, aldus
dr. Witmer.

Verlaagde Jramagebasn.

heeft de wateronttrekking lokaal een
sterke invloed gehad, terwijl de waterhuishoudkundige werken diffuus een
sterke peilverlaging hebben teweeggebracht. Als voorbeeld liet zij een kaart
zien van Drenthe waar sinds 1950 een
groot aantal niet-natuurlijke stroompjes en
watertjes zijn 'ontstaan', waardoor in het
belang van de landbouw veel water wordt
afgevoerd. Voor vrijwel het gehele land
geldt, dat er sprake is van een verlaagde
drainagebasis. Voor optimalisatie van de
drink- en industriewatervoorziening
bepleitte Witmer een aanpak waarbij over
de provinciegrenzen heen wordt gekeken.
Daarnaast is voor het behoud en herstel
van natuurgebieden een 'bloempotstrategie' met bufferzones en overige
gebiedsgerichte maatregelen nodig. Bij
ingrepen in watersystemen, onttrekkingen
of cultuurtechnische werken, moet meer
rekening worden gehouden met hydrologische samenhangen, bijvoorbeeld
benedenstrooms, en effecten op afstand
van het directe gebied waar wordt
ingegrepen. In de toekomst moeten
effecten op de waterhuishouding inclusief
het grondwater, meer bepalend zijn voor
het ruimtegebruik dan nu het geval is.
Zo zal moeten worden afgezien van
verontreinigende activiteiten aan bovenlopen van beken of op infiltratiegebieden
en zullen grootschalige landbouw en
natuurontwikkeling gescheiden moeten
zijn. De grote verschillen in gebiedseigenschappen en problemen maken een

Discussie
De discussie spitste zich in eerste instantie
toe op de bevoegdheden van provincie en
rijk, zoals nu neergelegd in de Derde Nota
en het Ontwerp Waterschapswet. Volgens
de Nota moet de provincie maar aan het
rijk gaan uitleggen waarom ze in voorkomende gevallen een optie kiest die niet
de voorkeur heeft van het rijk. In de
waterschapswet is het juist andersom
geregeld! Is dat niet met elkaar in strijd?
Volgens Teeuwen is de Nota geheel in pas
met de wet. De wetsfilosofie is geheel
gericht op integraal waterbeheer, dus ook
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer in één
hand, maar het is geen dwingende eis.
Met wet en nota krijgt het integraal
waterbeheer nu een nieuwe impuls. Dat is
rijksbeleid, maar met inachtneming van
het feit, dat de provincie het bevoegd
gezag is, aldus Teeuwen.
Op nadere vragen, onder andere over de
grootte van de schappen en de wenselijkheid van heemraadschappen met inliggende kwaliteitsschappen, verwees Teeuwen
naar zijn voordracht en merkte hij op, dat
situaties die niet in overeenstemming zijn
met het rijksbeleid niet onmiddellijk
veranderd behoeven te worden. Het is aan
de provincies om daar invulling aan te
geven; ze zullen van geval tot geval

moeten kijken of de bestuurlijke afstemming verzekerd is.
Aan Stortelder werd de vraag gesteld of
waterbodemsaneringskosten veroorzaakt
door buitenlandse lozingen aan dat
buitenland in rekening kunnen worden
gebracht. In beginsel is dat wel mogelijk,
aldus Stortelder, maar tot nu toe is dat niet
gebeurd. Wel is het gedaan voor chloride
in de private sector, en ook de stad
Rotterdam heeft het als stok achter de
deur. Maar rijksbeleid hierover is nog niet
geformuleerd.
Dagvoorzitter Van der Heide sloot af met
een korte samenvatting. Hij merkte
daarbij op, dat de bedoeling van de
bijeenkomst was geweest inzicht te
verschaffen in het landelijk beleid en de
doelstellingen van de Derde Nota Waterhuishouding. Ondanks de vraagtekens
moet dat beleid nu worden vertaald naar
de eigen regio's en worden uitgevoerd.
Door iedere betrokkene moet dat gebeuren vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de specifieke eisen die het eigen gebied stelt.
• • •

