'Waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer in de toekomst'

Inleiding
Hen toekomstvisie op het waterkwaliteitsen kwantiteitsbeheer door de voorzitter
van de Unie van Waterschappen betekent
een toekomstvisie vanuit de invalshoek
van de waterschappen. Dat ligt voor de
hand.
Een toekomst die alleen goed in beeld te
krijgen is door het verleden en het heden
van de waterschappen er enigszins bij te
betrekken.
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Waterschappen zorgden al eeuwenlang en
doen dat nog steeds, dag in, dag uit, voor
het leefbaar houden van een groot deel
van ons land. Gelegen beneden de zeespiegel is het dijkbeheer de oudste taak
die al snel geïntegreerd werd met de zorg
voor de waterhuishouding. Maatschappelijke activiteiten vergden en vergen een
veelheid van nauwkeurig in stand te
houden peilen.
Waterschappen zijn kinderen van hun tijd.
Technisch en bestuurlijk. Over de techniek zal ik het niet of nauwelijks hebben,
al klinkt dat vreemd op deze plaats.
Bestuurlijk is er de ontwikkeling van groot
naar klein en de laatste eeuw weer van
klein naar groot. Naarmate in vroeger
eeuwen de waterhuishouding nauwkeuriger geregeld moest worden kwamen
er kleinere beheerseenheden. Eenheden
bestuurd volgens de regels die al snel als
meest doelmatig voor deze fundamentele
samenlevingstaak werd ervaren: het
functioneel bestuur door een college van
dijkgraaf en heemraden, later gecontroleerd door een college van hoofdingelanden. Gekozen uitsluitend op basis
van grondeigendom. Dit betekende dat tot
de Franse tijd de grootgrondbezitters, het
regentendom, het voor het zeggen
hadden. In de 19e eeuw dan de langzame
transformatie, zeker niet volledig, tot de
agrarische waterschappen die tot voor kort
het beeld bepaalden, omdat steeds meer
grond in handen komt van de agrariërs.
Na het midden van de 20e eeuw krijgen
ook de eigenaren 'gebouwd', de woningbezitters, toegang tot de besturen en dient
de noodzaak tot bestuurlijke schaalvergroting zich aan. Een proces dat nu
bijna ten einde is. Van enkele duizenden
* Voordracht gehouden tijdens het atscheidssvmposium van prof. ir. A.C.J. Koot aan de
TU Delft op 8november 1988.

Samenvatting
De regionale en plaatselijke zorg voor de waterhuishouding en de waterkwaliteit is
in steeds toenemende mate opgedragen aan functionele bestuursorganen, de
waterschappen.
Na een ingrijpende bestuurlijke schaalvergroting zijn de momenteel 140 waterschappen voldoende bewerktuigd om hun ingewikkelder wordende maatschappelijke taak naar behoren te vervullen, gebruikmakend van hun autonome financiële
bevoegdheden, en op basis van het aloude bestuurlijke uitgangspunt: 'belang,
betaling, zeggenschap'.
De toekomst zal een steeds verdergaande inhoudelijke verstrengeling van
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer meebrengen. De regionale gedifferentieerdheid
van waterschappen brengt mee, dat 'all in' waterschappen zeker niet automatisch
een optimale bestuurlijke oplossing bieden voor deze ontwikkeling. De verschillende schaalvereisten van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer spelen
hierbij ook een rol.
Een steeds verdergaande maatschappelijke verstrengeling is een andere ontwikkeling. De afhankelijkheid van een stringent milieubeleid voor een goede
vervulling van de waterkwaliteitstaak, en de nauwe raakvlakken met gemeentelijk
rioleringsbeleid, zijn hier voorbeelden van. Ook het grondwaterbeheer, de
landbouw, de recreatie en het natuurbeheer kunnen hier genoemd worden.
De verontreiniging van waterbodems stelt de waterschappen voor grote
problemen. De Waterschapswet en de Wet op de Waterhuishouding vergroten de
afstand tot de Provincie maar kaderen de waterschappen in een nationaal
planningssysteem in.

waterschappen in de jaren vijftig tot
140 waterschappen op 1januari 1989.
Technische ontwikkelingen bevorderden
dit; technische ontwikkelingen die ook in
de landbouw tot sterke schaalvergroting
leidden; een landbouw die niet meer van
paardekracht afhankelijk was maar van
vele pk's en kWh's. Parallelle maatschappelijke ontwikkelingen als verstedelijking en mobiliteit waren er mede
de oorzaken van dat de traditionele
agrarische waterschappen in vele gevallen
archaïsche bestuurscolleges werden, in het
geheel niet opgewassen tegen de bestuurlijke uitdagingen die verbonden waren aan
de dynamische ontwikkelingen met betrekking tot de infrastructuur en de stadsen dorpsuitbreidingen.
Maar wel moest er dag in, dag uit voor de
kades gezorgd worden en moesten de
peilen gehandhaafd blijven. Het belang
daarvan werd intussen, economisch
gezien, steeds groter.
De waterschappen nu
In de jaren zestig werd serieus de vraag
gesteld of er nog een toekomst was voor
de waterschappen. Zouden de kwantiteitsen kwaliteitstaken niet beter, en vooral
democratischer, kunnen worden uitgevoerd door gemeenten en provincies?
In de jaren '69 tot '74 beantwoordde de
Staatscommissie Kranenburg, de Diepdelverscommissie, die vraag ontkennend.
De regering sloot zich in 1977 hierbij aan
met de 'Nota betreffende het Waterschapsbestel', en de kroon op het werk
vormt de Waterschapswet die in 1989 in

het Parlement zal worden vastgesteld.
Een sterke bestuurlijke schaalvergroting
werd hiermee in gang gezet.
De kern van het denken over het waterschapsbestel wordt gevormd door de
overweging dat in ons land, beneden de
zeespiegel, de dagelijkse zorg voor droge
voeten, voorafgaat aan en niet mag
worden afgewogen tegen andere vormen
van maatschappelijke activiteit.
Gereglementeerd functioneel bestuur dus
met een eigen financieringssysteem.
Een financieringssysteem dat weer
samenhangt met de bestuurssamenstelling
volgens het aloude waterschapsadagium:
'belang, betaling, zeggenschap', als
onverbrekelijk geheel.
Er was nog een tweede ontwikkeling,
evenzeer van doorslaggevend belang voor
de toekomst van de waterschappen,
namelijk het antwoord dat gegeven werd
op de desastreuze ontwikkeling van de
waterkwaliteit in de jaren vijftig en zestig.
Dat antwoord was de WVO uit 1964, van
kracht geworden in 1970. Een wet die er
toe leidde dat in 8 van de toen 11 provincies de waterschappen verantwoordelijk werden voor de waterkwaliteit en ook
voor de zuivering van afvalwater.
De gemeenten werden in doorsnee te
klein geacht om deze urgente taak tot een
goed einde te brengen.
Deze beide ontwikkelingen hebben
bijkans voor een revolutie in de waterschapswereld gezorgd. De bestuurlijke
schaalvergroting van de waterschappen
zorgde voor de uitbouw van ambtelijke
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diensten met medewerkers van voldoende
niveau om de technische vragen aan te
kunnen, maar vooral om tegenweer te
kunnen bieden aan de gemeenten bezig
met hun stadsuitbreidingen, of aan de
landinrichtingsdienst met zijn ruilverkavelingsactiviteiten.
De kwaliteitstaak bracht mee dat de
organisaties ook kwalitatief op een veel
hoger peil kwamen. De Delftenaren,
Wageningers, chemici, biologen, juristen
etc, stroomden in aanzienlijke aantallen
de waterschapswereld binnen.
Onweersproken is deze ontwikkeling
zeker niet geweest; ook niet door
professor Koot. Zouden gemeenten en
provincies niet voor de kwantiteits- en de
kwaliteitstaak kunnen zorgen? Waren er
niet vele voorbeelden van gemeenten die
zuiveringsinstallaties bouwden en beheerden? En was Amsterdam, dat het
dagelijkse referentiekader voor hem
vormde, niet het schoolvoorbeeld hoe het
zou kunnen zijn? Integraal waterbeheer op
gemeentelijk niveau?
Meiaas voor de gemeente Amsterdam
bestaat daarnaast de gemeente Katwoude
met slechts ruim 300 inwoners.
Zorg voor oppervlaktewater in kwantitatieve en kwalitatieve zin begint in het
denken steeds meer exclusief een taak
voor de waterschappen, voor de
functionele democratie, te worden.
Werden in het verleden nieuwe stedelijke
gebieden vaak aan waterschapsbeheer
onttrokken, het zogenaamde ontpolderen,
de laatste jaren worden veel witte vlekken
alsnog in waterschapsverband gebracht.
Tot Zuid-Limburg toe. En hier en daar
zijn er discussies om het ontpolderen
ongedaan te maken. De oorzaak hiervan
moet worden gezocht in het grotere
belang dat momenteel aan nauwkeurig
waterbeheer wordt toegekend. Naast de
ervaring die we nog dagelijks opdoen met
onvoldoende waterkwaliteit, moet vooral
ook gedacht worden aan de steeds grotere
economische belangen die gemoeid zijn
met nauwkeurig peilbeheer. Denk hierbij
naast de steeds hoogwaardiger landbouw
ook vooral aan de steeds grotere oppervlakken stedelijke en industriële
bebouwing.
Het maatschappelijk belang en de maatschappelijke positie van de waterschappen
zijn duidelijk groter en sterker geworden.
De 140 waterschappen van 1januari 1989
met hun ca. 7.000 medewerkers, variërend
in grootte van enige tientallen tot zo'n
500 medewerkers, vormen een groep van
overzichtelijke en daardoor redelijk
efficiënt opererende overheidsorganisaties
met korte bestuurlijke en organisatorische
lijnen.

Wat zou de toekomst voor het kwantiteitsen kwaliteitsbeheer door deze hedendaagse waterschappen in petto hebben?
Verstrengeling kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsbeheer is steeds minder het
zuiveren van afvalwater alleen. Daar gaat
nog steeds veel geld in om, maar de
inhoudelijke opgave verschuift meer naar
het bewaren van de kwaliteit van het
oppervlaktewater en het bestrijden van de
gevaren waaraan dit bloot staat.
Gevaren die ontstaan door lozingen en
afspoeling van bestrijdingsmiddelen, door
meststoffen, calamiteuze lozingen en
import van vervuiling en ook door diffuse
lozingen vanuit de lucht.
De waterkwaliteit is te beïnvloeden door
de mate van doorspoeling van de watergangen. Omdat de waterkwaliteit ook
sterk beïnvloed kan worden door de
waterbodem en het slootondcrhoud, zijn
ook de flora en de fauna van het watermilieu in het geding. Deze sterke samenhang tussen kwantiteits- en kwaliteitsbeheer wordt aangeduid met de term
'integraal waterbeheer', een sterk
ecologisch gerichte conceptie van waterbeheer die goed verwoord is in de
Rijksnota 'Omgaan met water', en ook de
inhoud bepaalt van de laatste twee Indicatieve Meerjaren Programma's Water.
Deze nieuwe visie op waterbeheer blijkt
inhoudelijk nog zeer veel vragen op te
roepen. Heel veel studie ligt nog in het
verschiet. Ook veel vragen met betrekking
tot de consequenties die dit idee heeft
voor de organisatie van het waterschapsbestel. De suggestie ligt voor de hand dat
'all in' waterschappen het toekomstideaal
vormen. Enige bestuurlijke kanttekeningen zijn op zijn plaats. De constatering
dat er allerlei inhoudelijke samenhangen
bestaan houdt zeker niet automatisch in
dat daarom een organisatorische integratie
in alle gevallen een bestuurlijk-organisatorisch optimum oplevert. Ik wil er in dit
verband op wijzen dat voor kwantiteitsbeheer de directe band van het waterschap met de ingelanden een essentieel
aspect vormt. De eigen verantwoordelijkheid van de ingeland voor het onderhoud
van het watersysteem, de sociale controleaspecten verbonden aan het 'schouwen',
het persoonlijk ervaren van de trits
'belang, betaling, zeggenschap', dat alles
maakt dat het vervullen van de kwantiteitstaak grenzen stelt aan de grootschaligheid van de waterschapsorganisatie, ook
in de moderne tijd van de concentratiegolf
van de laatste 20 jaar. De persoonlijke
betrokkenheid van de ingeland is eigenlijk
altijd het geheim geweest van de maat-

schappelijk efficiënte wijze van opereren
van de waterschappen.
Hij de moderne grootschalige waterschappen kan dit karakter nog behouden blijven
door te werken met districten en door het
inschakelen van schouwmeesters.
Maar een bovengrens qua oppervlakte
van enige tienduizenden hectares en een
aantal medewerkers van enige tientallen
lijkt toch in algemene zin min of meer
optimaal.
Het kwaliteitsbeheer vergt in het
algemeen een grotere schaal. Het noodzakelijk aantal specialisten, het laboratorium, de noodzaak om op niveau met
grote bedrijven te kunnen discussiëren,
brengen in de praktijk met zich mee dat
een draagvlak van zo'n half/tot anderhalf
miljoen i.e., en een aantal medewerkers
van enige honderden, als meest wenselijk
naar voren gekomen is. Dit onderscheid in
schaalgrootte van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer maakt all-in waterschappen in
veel gevallen tot sub-optimale bestuurlijke
oplossingen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden zijn ze er wel. Delfland en
Schieland zijn er voorbeelden van.
Maar vergeleken met kwantiteitswaterschappen is de band met de ingeland in
de praktijk toch wel wat losser geworden.
Een tweede bestuurlijke kanttekening bij
het begrip integraal waterbeheer, heeft
betrekking op de situatie dat waterstaatkundige grenzen niet samen vallen met
bestuurlijke grenzen, in het bijzonder
provinciale grenzen. De ontginningsgeschiedenis van met name veengebieden,
heeft tot gevolg dat oude natuurlijke
grenzen geworden zijn tot ruggegraten
van samenhangende watersystemen.
Dan dient de noodzaak zich aan van
interprovinciale waterschappen. Dat kan
best. Rijnland en Amstelland zijn er
voorbeelden van dat het twee heren
dienen bepaald geen grote bestuurlijke
problemen behoeft op te leveren. Maar
provinciegrenzen kunnen de integratie
van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer
bemoeilijken. Het waterkwaliteitsbeheer
door de provincie Utrecht vormt het
meest markante voorbeeld.
Ook al behoeft het kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer niet persé bestuurlijk
geïntegreerd te zijn, beide beheren
moeten wel zo veel mogelijk rekening
houden met de grenzen van waterstaatkundige eenheden.
Een derde kanttekening is dat integraal
waterbeheer als ecologische conceptie niet
automatisch in bestuursstructuren te
vertalen is. De redenering die we ooit
hoorden dat een kanaal, bestemd tot
hoofdvaarweg en als zodanig ook door het

136

Rijk ie beheren, automatisch tot het rijkskwantiteits- en rijkskwaliteitsbehcer
veroordeeld zou zijn, omdat integraal
beheer betekent beheer in één hand, is
evident te eenvoudig. Dan moet eerst de
vraag beantwoord worden wat het meest
zwaarwegend is in relatie tot het begrip
'samenhangende waterstaatkundige eenheid'. Is dat kwantiteitsbeheer, is dat
kwaliteitsbeheer of is dat vaarwegbeheer?
Het komt mij voor dat het kwantiteitsbeheer uitgangspunt moet zijn voor
integraal waterbeheer in bestuurlijke zin.
Kwaliteitsbeheer is wat vrijer in zijn
begrenzing en, zoals hiervoor besproken,
wat grootschaliger van aard. Vaarwegbeheer kan vrij gemakkelijk in bestuurlijke
zin aangepast worden aan, danwei gesepareerd worden van, kwantiteits- en kwaliteitsbeheer. De bestuurlijke opgave om te
zorgen voor een optimale bestuurlijke
beheerssituatie is iets ingewikkelder dan
de begrippen 'watersysteem' en 'integraal
waterbeheer' als technisch inhoudelijke
begrippen suggereren. Maar het zoeken
naar aan de tijd aangepaste optimale
bestuurlijke beheerssituaties zal in de
toekomst zeker nog tot reorganisatie in de
waterschapswereld aanleiding geven.
Dit temeer daar het Rijk ernst lijkt te
maken met het voornemen om waterstaatswerken niet behorend tot het hoofdsysteem, over te gaan dragen aan
provincies en waterschappen.
Voorop blijft echter staan dat kwantiteitsen kwaliteitsbeheer in de toekomst nog
meer met elkaar te maken zullen hebben
dan nu al het geval is. Voor zover er
sprake is van gescheiden beheer zal er dus
intensieve bestuurlijke samenwerking
binnen de waterschapswereld nodig zijn.
De praktijk wijst uit dat dit onderkend
wordt.
Verstrengeling van waterkwaliteitsbeheer en milieubeleid
Een ontwikkeling die met name voor de
toekomst van het kwaliteitsbeheer steeds
belangrijker lijkt te worden, is de verstrengeling met, en de afhankelijkheid van
het milieubeleid in brede zin. Het bouwprogramma van zuiveringstechnische
werken nadert zijn voorlopige eindfase.
De bestrijding van watervervuiling aan de
bron door hantering van het vergunningverleningsinstrument is ook vrij ver gevorderd, al is er op dat gebied nog heel
wat te doen. Verdere reductie is in handen
van de kwaliteitsbeheerder. Door het aanwijzen van meer categorieën bedrijven die
een vergunning behoeven van de waterkwaliteitsbeheerder voor lozing op het
rioolstelsel kan bronbestrijding effectiever
worden. Tegelijkertijd wordt echter wel de
rol van de gemeente teruggedrongen.

Maar de kwaliteitsbeheerders merken dat
zij te maken hebben met een wijkend
perspectief. Naarmate zij de grens van
hun inspanningsmogelijkheden dichter
naderen merken zij dat ze wel de taak
hebben om een goede waterkwaliteit te
bereiken en te handhaven, maar onvoldoende in staat zijn om die opgave waar te
maken. Zij merken dat zogenaamde
diffuse lozingen in het oppervlaktewater
via lucht, regen en afspoeling en uitspoeling via de grond zo belangrijk blijken
te zijn dat een goede waterkwaliteit
essentieel afhankelijk is van de resultaten
van een stringent integraal milieubeleid.
Dus afhankelijk is van het aanpakken van
het autosysteem; van de verontreiniging
door de moderne landbouw in al zijn
facetten; van de industriële activiteiten;
van het consumentengedrag in deze welvaartssamenleving; van de import uit het
buitenland ook van waterverontreiniging.
Voor de waterschappen betekent dit een
veel intensievere bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met Rijk en
Provincies.
De kwaliteit van de taakvervulling zal in
de toekomst steeds meer bepaald worden
door het vermogen om constructief met
anderen op te trekken.
Verstrengeling waterbeheer en
maatschappelijke activiteiten
Alles hangt met alles samen in deze
ingewikkelde wereld. Van de kwantiteitsen kwaliteitsbeheerder mag verwacht
worden dat zij bij de uitoefening van hun
waterschappelijke taken rekening houden
met andere maatschappelijke belangen.
Daarbij moet gedacht worden aan de
landbouw (maar dat is niet nieuw), aan de
recreatie, aan het natuurbeheer. Maar wel
uitsluitend voor zover het voortvloeit uit
het waterbeheer. In zekere mate wordt het
waterschap ook financieel geacht die
andere belangen, die 'verwante belangen',
in het oog te vatten. Dat betekent nu en in
de toekomst nog meer dat er bestuurlijk
overleg vereist wordt om bij concrete
projecten inhoud te geven aan dat begrip:
'in zekere mate'.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan landinrichtingsprojecten waarbij naast de
waterhuishoudkundige al die verwante
belangen een rol spelen. Maar het gaat
verder. Ook het vaarwegbeheer en in
sommige gevallen het wegbeheer vallen
hieronder. De kwantiteitsbeheerders
zullen, zoals zij al vele honderden jaren
doen, scheepvaartsluizen en kanalen als
vaarweg beheren. De kosten die hiermee
gemoeid zijn, vaak niet onaanzienlijke,
worden slechts in geringe mate door de
scheepvaart opgebracht. Het merendeel
wordt omgeslagen over de eigenaren van

onroerend goed. Hen wat vreemde zaak.
Nu het Rijk in de toekomst uit decentralisatie-overwegingen verschillende vaarwegen aan provincies en waterschappen
in beheer wil gaan geven, zal aan dit
aspect zeker aandacht moeten worden
besteed.
Voor kwantiteits- en kwaliteitsbeheer dus
een in de toekomst relatief belangrijker
wordende bestuursopgave om naast de
primair functionele taak ook de 'verwante
taken' in het bestuursbeleid te integreren.
Verstrengeling waterbeheer en
grondwaterbeheer
Onder ogen moet worden gezien de
toenemende interactie tussen oppervlaktewaterbeheer en grondwaterbeheer, zowel
ten aanzien van het kwantiteitsbeheer als
van het kwaliteitsbeheer. De raakvlakken
met grondwaterbeheer, bij wet een
provinciale taak, zijn regionaal van zeer
verscheiden aard maar overal is wel
sprake van hetzij kwel-, hetzij van inzijgingssituaties. Hen van de sprekende
voorbeelden is de relatie tussen grondwaterstromen in de Goois-Utrechtse
heuvelrug en de waterhuishouding van
het aangrenzende veen-weidegebied, het
gebied van het hoogheemraadschap
Amstelland waarvan wij onlangs de
dijkgraaf, de heer Koot hebben uitgeluid.
Een ontwikkeling die de bestuurlijke en
de technische opgave verder verbreedt.
Rioolbeheer
Rioolbeheer is sterk in de publiciteit de
laatste tijd. Het is duidelijk dat de
interactie met het kwaliteitsbeheer relatief
steeds belangrijker wordt naarmate de
andere watervervuilingsbronnen beter
onder controle komen. Bestuurlijk bestaat
die relatie uit de toenemende invloed van
de kwaliteitsbeheerder op de lozers op de
riolering via de vergunningverlening.
Je vraagt je af of het niet eenvoudiger is
wanneer elke lozer op het rioolstelsel
vergunningsplichtig wordt aan de
kwaliteitsbeheerder. Daarnaast is er de
problematiek van de overstorten. In elk
geval is duidelijk dat er meer geld aan
rioolbeheer besteed moet worden.
Honderden miljoenen per jaar. Het Rijk
gaat er vanuit dat de gemeenten dit wel op
willen brengen. Velen betwijfelen dit en
wijzen erop dat een groter draagvlak voor
rioleringsfinanciering nodig is om de
locale meest urgente situaties aan te
kunnen pakken. Dan wordt er met een
schuin oog naar de kwaliteitsbeheerder
gekeken met het Engelse voorbeeld voor
ogen. Niet met het idee dat de kwaliteitsbeheerder in de gemeentegrond gaat
graven maar wel met de visie dat beheersverantwoordelijkheid en financiële ver-
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antwoordelijkheid tot uitbesteding van
werkzaamheden aan gemeenten zou
kunnen leiden.
Zoals gezegd, het Rijk heeft voorlopig een
andere visie maar de noodzaak van intensief bestuurlijk en technisch overleg met
de gemeenten wordt er niet minder om.
Baggerslib
Een ontwikkeling die ik toch even wil
noemen is de problematiek van het
baggeren en het baggerslib. Voor de
kwaliteitsbeheerder komt daar de zorg
voor het zuiveringsslib nog bij. Naar de
toekomst toe een onderwerp dat steeds
meer aandacht zal vragen. Vooral omdat
het steeds moeilijker wordt stortgelegenheden voor bagger te realiseren. Dit als
gevolg van het fysieke gebrek aan ruimte,
maar ook omdat er helaas zoveel vervuild
slib is en omdat er de laatste tientallen
jaren hier en daar achterstanden zijn
ontstaan. Een punt van aanhoudende bestuurlijke en technische zorg en ook weer
een voorbeeld van de verstrengeling van
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer.
De toekomst
Genoeg te doen voor de waterschappen
die het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer
een op de toekomst gerichte invulling
moeten geven. Een invulling die gekenmerkt wordt door meer verstrengeling
met de samenleving en door ingewikkelder technische en organisatorische opgaven. Maar die au fond een voortzetting
is met moderne middelen, van de taak die
de waterschappen al eeuwen vervullen.
Een zonnige toekomst dus voor de waterschappen? Het zit er in. Maar dan zullen
Rijk en provincies de waterschappen ook
daadwerkelijk de plaats moeten gunnen
die hun toekomt krachtens de Wet op de
Waterhuishouding, de Waterschapswet en
de WVO in combinatie met de provinciale
reglementering. Dat betekent alvast geen
preventief toezicht meer op financieel en
technisch gebied. Winst. Deze wetten
houden echter een planningsstructuur in
waarbij Waterschappen beheersplannen
moeten opstellen die passen in het waterhuishoudingsplan dat door de Provincie
wordt vastgesteld. Maatschappelijke
afwegingen moeten door de Algemene
Democratie worden gemaakt. Terecht.
Maar de bedoeling is dat Provinciale
Staten zich tot hoofdlijnen zullen beperken en dat de Waterschappen zeer
nauw betrokken worden bij de totstandkoming van een Watcrhuishoudingplan en
dat hen een ruime beleidsruimte wordt
gelaten voor invulling en uitvoering van
het beleid. Hier dreigt altijd het gevaar dat
er met de beste bedoelingen een veel te
gedetailleerd plan door de Provincies

wordt opgesteld. Daar zal erg op gelet
moeten worden.
Uit die plannen zal blijken dat de
toekomst van het kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer de nodige uitdagingen zal
inhouden. De waterkwaliteit is nog bij
lange na niet wat het zijn moet.
Het komende decennium zal een verdergaande zuivering van milieuvreemde
stoffen aan de orde komen, te beginnen
met de fosfaten en nitraten. Dus derde
trap zuivering. Een technische uitdaging.
Chemisch of biologisch defosfateren,
korrelreactor of magnetische scheiding?
Vragen te over. De nieuwe generatie
zuiveringsinstallaties, voor na het jaar
2000, moet beter, efficiënter en compacter
worden. Een apart onderzoeksprogramma
op dit gebied is bij de STORA in uitvoering. Daarbij zal ook aan de orde
komen de vraag of in het zuiveringsproces
wellicht een vierde trap noodzakelijk is
om alle micro-verontreinigingen nog
verder terug te houden uit de effluenten.
Dan komt drinkwatertechnologie om de
hoek kijken; zandfilters, koolfilters of
membraanfilters. Technisch kan veel,
maar de uitdaging zal zijn om dat voor een
betaalbaar bedrag te realiseren.
Ook het kwantiteitsbeheer zal veel verfijnder beheerstechnieken gaan toepassen.
De economische belangen zullen daar om
vragen. De computers zullen hun intrede
doen om waterbewegingen te simuleren.
Epiloog
De toekomst van het kwantiteits- en
kwaliteitsbeheer zal een interessante
uitdaging vormen voor allen die erbij
betrokken zijn of zullen worden.
Technisch-wetenschappelijk maar zeker
ook bestuurlijk. Daarvoor zijn gekwalificeerde mensen nodig. Van oudsher
kwamen die uit Delft. Door alle aspecten
van het ecologisch gerichte waterbeheer
zijn zij gevolgd door de Wageningers, de
biologen en de chemici maar er zullen
steeds ook Delftenaren nodig zijn.
Daarom moet ook het werk van professor
Koot hier in Delft doorgaan. Hij treedt
vandaag terug. In zijn loopbaan weerspiegelt zich de ontwikkeling die ik in
grote lijnen heb geschetst. Van gemeenteambtenaar tot dijkgraaf. Maar zeker ook
als opleider van mensen die inhoud zullen
geven aan de toekomst van het
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer. Een veelbelovende en interessante toekomst.
Namens de waterschappen wil ik hem
danken voor de zeer gewaardeerde bijdragen die hij in diverse rollen aan het
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer heeft
geleverd.
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Actualiteit ook in tijdschrift
meest gelezen
In totaal 255 lezers en lezeressen hebben
gereageerd op ons verzoek om een
enquêteformulier ingevuld terug te
zenden met opgave van de artikelen uit de
jaargang '88 die men gezien of gelezen
had. Van die 255 gaven 89 op lid te zijn
van de NVA, 79 van de VWN, 10 van
beide en 68 geen lid van beide.
De redactieraad zal uit die enquête de
nodige conclusies kunnen trekken maar
voor de lezer - en vooral voor de meewerkende lezer - moge alvast de volgende
korte informatie dienen:
Absolute koploper was ir.J. G. M. M.
Smeenk e.a., met het artikel 'Bentazon in
de Rijn, in drinkwater en in regen'. Het
werd tijdens de consternatie rond de
Bentazonvondsten geschreven en gepubliceerd en toont aan, dat actualiteit nog
altijd de meeste aandacht trekt. Dat geldt
ook voor het artikel van Martijn en Kreutz
over 'Bestrijdingsmiddelen: een plaag
voor de drinkwatervoorziening' evenals
het Bestrijdingsmiddelen-verhaal van Van
Beek.
Op enige afstand komt dan het verhaal
van liggers over de 'Toepassingsmogelijkheden van de korrelreactor'. De overige
van de top twaalf vindt u hieronder ook
gepubliceerd, waarbij vier artikelen ex
aequo op de negende plaats kwamen.
1. Bentazon in de Rijn, in drinkwater en
in regen; ir.J. G. M. M. Smeenk e.a.
2. Bestrijdingsmiddelen: een plaag voor
de drinkwatervoorziening;
ir. Th. G. Martijn en ir. R. H. E. Kreutz.
3. Bestrijdingsmiddelen; C. G. E. M. van
Beek e.a.
4. Toepassingsmogelijkheden van de
korrelreactor; ir. E. Eggers.
5. Waar moeten we onze grondwaterwingebieden tegen beschermen en hoe?;
ir. E. A. van Dam en ir. P. Jonkman.
6. Mestbeperkende maatregelen, een vergelijking tussen Denemarken en Nederland; ir. C G. E. M. van Beek.
7. Bovenzintuiglijke beoordeling van
waterkwaliteit; dr. ir. B. G J. Zoeteman.
8. Ontziltingsinstallatie op Texel vervangen door zinker; ir.J. Haasnoot.
9a. Enige nieuwe systemen voor verwerking van zuiveringsslib;
ir. R. R. Kruize.
9b. De drinkwatervoorziening van
westelijk Nederland;
prof. dr. ir. L. Huisman.
9c. Bestrijdingsmiddelen en drinkwater;
Jiri Hrubec.
9d. Bovenzintuiglijke beoordelding van
bron en zuivering van drinkwater;
dr. ir. B. C.J. Zoeteman.

