'Gedachtengangenaanbevelingenmetbetrekkingtothetprovinciaal
waterhuishoudingsplan'

1. Inleiding
Het regionale waterbeheer heeft zich tot nu
toe in hoofdzaak gekenmerkt door in
uitvoerende zin (beheersmatig) bezig te zijn
met aspecten van waterafvoer, peilbeheer en
watervoorziening. De huidige tendens isdit
meer planmatig aan te pakken.
Concreet krijgt dit invulling door de verplichting, die in de afdelingen 3en 4 van de
nu nogconcept Wet opde Waterhuishouding
wordt opgelegd aan Provinciale Staten en aan
waterbeheerders, tot het vaststellen van
respectievelijk een provinciaal plan dat de
hoofdlijnen aangeeft 'van het ten aanzien van
de waterhuishouding in de provincie te
voeren beleid' en een beheersplan 'met

Samenvatting
De nota 'de waterhuishouding van Nederland' en de provinciale waterhuishoudingsplannen moeten dehoofdlijnen vanzowelhetkwantiteits-alshet kwaliteitsbeleid geven
voor het totale waterhuishoudkundige systeem:oppervlakte-engrondwater. Dit wordt
veelal aangeduid alseen integrale aanpak van het waterbeheer.
Dit artikel geeft een nadere invullingaanhetplanvormingsprocesendeinhoudvan het
provinciale waterhuishoudingsplan. Het isgebaseerd op het werk dat inhet kader van
een stage van studenten vandeTU Delft isuitgevoerdbijdeProvincialeWaterstaat van
Utrecht. In een literatuurstudie isde bestaande kennis over de integratie van beleid en
beheer ten aanzien van oppervlaktewater en grondwater, kwantiteit en kwaliteit,
beschreven en geëvalueerd [ref. 2],Op basisvandezeevaluatieiseenvoorstelvooreen
integraal planvormingsproces ontwikkeld [ref. 3]waarmee hetonzesinziensmogelijk is
tot een provinciaal waterhuishoudingsplan te komen zoalsde wetgever heeft beoogd.
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betrekking tot oppervlaktewater onder zijn
beheer'. De beheersplannen hebben een
programmatisch en operationeel karakter: zij
hebben betrekking op de wijze waarop het
beleid door middel van het beheer wordt
verwezenlijkt. De hoofdlijnen van het beleid
voor regionale waterhuishoudkundige
systemen moet gestalte krijgen in de
provinciale waterhuishoudingsplannen.
De nota 'De waterhuishouding van
Nederland' geeft de hoofdlijnen van het
beleid voor het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. De relaties tussen de provinciale
waterhuishoudingsplannen en de Nota
worden vastgelegd door art. 4 en art. 9van
het gewijzigd ontwerp van deWet op de
waterhuishouding [ref. 1].
Belangrijke doelen van deze planvorming
zijn het bevorderen van een samenhangend
beleid en beheer door de waterbeheerders
(interne functie) en de openbaarheid,
inzichtelijkheid en daarmee de controleerbaarheid van beleid en beheer (externe
functie). Het geeft derden, zoals burgers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en
andere overheden met belangen bij de
waterhuishouding, inzicht in het beheer en
motivatie van het beheer dat gevoerd wordt
of gaat worden om het beleid te verwezenlijken.
In afb. 1 zijn de oude en nieuwe planstructuur
voor de waterhuishoudkundige plannen
* Thans werkzaam bij Grontmij nv.
** Voorheen Provinciale Waterstaat van Utrecht.

Gemeenschappelijk indeze plannen ishet
zogenaamde integraal-waterbeheerkarakter
ofwel: ze betreffen zowel kwantiteit als
kwaliteit, zowel oppervlaktewater als grondwater. De geïntegreerde planstructuur vormt
de meerwaarde van de wijzigingen van het
wetsontwerp '82.
De integratie van kwantitatief en kwalitatief
beleid en beheer van oppervlakte- en grondwater iseen van de grote uitdagingen waarmee de planmakers op het gebied van de
waterhuishouding te maken krijgen.
In de volgende paragraaf wordt in hoofdlijnen
het planvormingsproces geschetst. Daarna
wordt in paragraaf 3 dit proces uitgediept
door een aantal begrippen nader uit te
werken. Paragraaf 4 behandelt de relaties
van het provinciaal waterhuishoudingsplan
met andere beleidsterreinen dan dat van de
waterhuishouding en met andere overheden
dan de provinciale overheid. Paragraaf 5

DR. IR. H.H. SIEBERS
Oranjewoud BV**

weergegeven. Dit geeft samen met de in
overzicht 1 gegeven wetsteksten inzicht in de
relatie en afstemming van de plannen die
door de Wet op de Waterhuishouding voorgeschreven zullen worden. Recent is onder
andere hieraan door Teeuwen een artikel in
Waterschapsbelangen gewijd[ref. 4].

Afb. I - Planstructuur voor de waterhuishouding. (Bron: Havekes. Mr.J. H. M.— Waterschapsbelangen.
1986, pp. 715-720).
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resp. 6 bevatten enige conclusies en
aanbevelingen.
2. Hoofdlijnen van het
planvormingsproces
Planvorming in de waterhuishouding komt
neer op de verdeling van het beschikbare
water over de gebruikers, wetend dat hierbij
de hoeveelheid (kwantiteit) en de hoedanigheid (kwaliteit) onlosmakelijke elementen
vormen. Dit betreft zowel oppervlaktewater
(onder andere rivieren, kanalen, meren) als
grondwater. Om te komen tot een integrale
planvorming in de waterhuishouding wordt
voor beide watervoorkomens zoveel mogelijk
een zelfde benadering nagestreefd.
Gebruikers en verbruikers van water hebben
specifieke belangen bijde kwantiteit en
kwaliteit van het te gebruiken of te verbruiken water. Voorbeelden van belangen

zijn landbouw, elektriciteitsvoorzieningen
drinkwatervoorziening. Omdat water naar
kwantiteit en kwaliteit somsschaarsis,
waardoor niet aan alle belangen tegemoet
kan worden gekomen, wordt met de verdeling van water een keuzeprobleem geïntroduceerd: belangen moeten tegen elkaar
worden afgewogen. De beleidsvoorbereiders
geven de consequenties van de verschillende
keuzes aan en adviseren depoliticizodat deze
een weloverwogen beslissing kunnen nemen
ten aanzien van de verdeling van het water.
Elke belangengroep wenst dat het waterhuishoudkundig systeem zodanig functioneert
dat het water naar kwantiteit en kwaliteit in
voldoende mate beschikbaar isvoor haar
gebruik, oftewel: elke belangengroep wenst
een voor haar optimale functievervulling.
Een voorbeeld: De belangengroep landbouw
wenst te beschikken over voldoende

oppervlaktewater dat bovendien kwalitatief
geschikt isvoor beregening. Het gaat er derhalve om, welke functies het water vervult
ten behoeve van verscheidene belangen.
Een functie kan gedefinieerd worden alsde
rol die het water in het waterhuishoudkundig
systeem speelt. In het voorgaande voorbeeld
is het leveren van beregeningswater een
functie van het oppervlaktewater. Het is
mogelijk dat voor hetzelfde water tevens
functies gewenst worden door andere
belangengroepen, bijvoorbeeld functies als
zwemwater of alsontvangend en afvoerend
medium van effluentlozingen. Voordat een
functie kan worden vervuld, moet het desbetreffende onderdeel van het waterhuishoudkundig systeem aan de bijbehorende
eisen voldoen. Elke functie stelt in principe
eisen aan de hoeveelheid en hoedanigheid
van het water zoals dat zich inhet waterhuishoudkundig systeem bevindtofzichdoor
dat systeem beweegt.

Overzicht 1.
Wetsteksten metbetrekkingtotde planvorming
Artikel 4
1. Onze Ministers stellen eennotavast,waarindehoofdlijnenvanhettenaanzienvande landelijke
waterhuishouding tevoerenbeleidzijnaangegeven.
2. De hoofdlijnenomvatten:
a. een aanduiding vandebelangrijkstefunctiesvandeoppervlaktewateren behorend bijhet
waterhuishoudkundig hoofdsysteem en,voorzover nationale belangen datnodigmaken,vande
regionalewaterhuishoudkundige systemen;
b. aanwijzingen voor deverdere bepalingvanfunctiesvanwaterhuishoudkundige systemenof
onderdelendaarvan;
c. een aanduiding,insamenhangmetdeonder aenbbedoeldefuncties,vandegewenste
ontwikkeling,werkingenbescherming vandewaterhuishoudkundige systemenof onderdelen
daarvan, alsmedevandetermijnendiedaarbijworden nagestreefd;
d. een uiteenzetting vandealgemene aardenomvangvandemaatregelen envoorzieningen,diemet
hetoogopdieontwikkeling,enwerkingenbeschermingnodigzijn;
e. een aanduiding vanderedelijkerwijze teverwachtenfinanciële,economische en ruimtelijke
gevolgenvanhettevoerenbeleid.
3. Denotageeftaaninhoeverre de hoofdlijnen leidentotaanpassingvanhet nationalemilieubeleid.
4. Denotawordteenmaal indevierjarenherzien.OnzeMinisterskunnenbesluitendietermijnmetten
hoogste vierjarenteverlengen.
5. Onze Minister doet de notaaandeTweedeKamer derStaten-Generaaltoekomen.
Artikel 9
1. ProvincialeStatenstelleneenprovinciaalplanvast,waarindehoofdlijnenvanhettenaanzienvande
waterhuishouding indeprovincie tevoerenbeleidzijnaangegeven.Daarbijwordt rekening gehouden
metde inartikel4bedoelde nota.
2. Het plan heeftmedebetrekkingopbijofkrachtens algemene maatregelvanbestuur aangewezen
oppervlaktewateren onderbeheer vanhetRijk.Eenvoordracht toteenzodanige algemene maatregel
van bestuur wordt Onsgedaandoor OnzeMinister, Gedeputeerde Statengehoord.
3. Dehoofdlijnen vanhetplanomvatten:
a. devastlegging vandebelangrijkstefunctiesvanderegionalewaterhuishoudkundige systemenof
onderdelen daarvan;
b. een aanduiding,insamenhangmetdeonder a.bedoeldefuncties,vandegewensteontwikkeling,
werkingenbescherming vanderegionalewaterhuishoudkundige systemen ofonderdelen daarvan
alsmedevandetermijnendiedaarbijwordennagestreefd;
c. eenuiteenzettingvanhetingevolgedeGrondwaterwet (Stb.1981,392)tevoeren grondwaterbeheer,
alsmedeeenoverzichtvandefinanciëlemiddelendievoordeuitvoeringvanhetbeheernodigzijn.
Artikel 12
1. Een beheerder stelt met betrekkingtotoppervlaktewaterenonderzijnbeheer,die nietinhet
inartikel 6bedoelde planzijnbegrepen,eenbeheersplanvast.Bijdievaststellingwordt rekening
gehouden methetprovinciaal planvoordewaterhuishouding.
2. Eenbeheersplan geeft aanhetgeen debeheerder tervervullingvanzijntaak verricht.
3. Een nietdoor hetprovinciaal bestuurvastgesteld beheersplanbehoeft degoedkeuring van
Gedeputeerde Staten,
4. ProvincialeStatenstellenbijverordening nadereregelenvastmetbetrekkingtotdeinrichting,
voorbereiding envaststellingvanhetbeheersplan.Zijgevendaarinaanwelkebeheerderszijn
uitgezonderd vandeverplichting totvaststelling vaneenbeheersplan.Tevensgevenzijdaarin regelen
tenaanzienvandewijzewaaropkwantiteitsbeheerdersenkwaliteitsbeheerdersbijdevoorbereidingen
vaststelling vaneenplansamenwerken.
5. Provinciale Statenzenden hetbesluitwaarbijdeverordeningbedoeld inhetvorige lid,isvastgesteld
aan Onze Minister.

Alle door de belangengroepen gewenste
functies worden ineersteinstantie toegekend
aan de desbetreffende onderdelen van het
waterhuishoudkundig systeem (de in paragraaf 3.2 beschreven eenheden). Bij elke
functie horen eisen, die specifiek aan die
functie gerelateerd zijn. Na deze zogenaamde
ideale functietoekenning en het formuleren
van de aan de functie gerelateerde eisen,
wordt een overzicht verkregen welke zo te
noemen functiegebonden eisen aan het
systeem worden gesteld en op welke plaats
dat gebeurt. Hiernaast moeten plaatsgebonden en algemene eisen worden opgesteld (in par. 3.3 wordt op eisen nader
ingegaan). Er kunnen en zullen zich vermoedelijk strijdigheden (conflictsituaties)
voordoen (a) tussen eisen onderling en (b)
tussen de eisen en de mogelijkheden van het
waterhuishoudkundig systeem. Strijdigheden
van eisen onderling zijn veelal te herleiden
tot tegenstrijdige functies en dus tot tegenstrijdige belangen. Een belangenafweging is
dan aan de orde. Strijdigheden tussen eisen
gesteld aan en de mogelijkheden van het
waterhuishoudkundig systeem kunnen
worden weggenomen door het zodanig
treffen van maatregelen dat het systeem aan
de eisen kan gaan voldoen. Dit zal in de
meeste gevallen eveneens een belangenafweging inhouden omdat financiële
middelen voor verschillende maatregelen
(elk ten behoeve van een specifiek belang)
in het algemeen slechts in beperkte mate
kunnen worden aangewend.
De planmakers genereren keuzemogelijkheden en geven de consequenties aan van
elke mogelijkheid. Politici kiezen vervolgens
medeopgrond vanadviesvande planmakers
uit de gegenereerde (alternatieve) oplossingen. Deze keuze bepaalt het beleid voor
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de eerstkomende planperiode en wordt
verwoord in het waterhuishoudingsplan.
Daarin zijn de richtlijnen voor de verdeling
en het gebruik van het water opgenomen.
Afb. 2 geeft een samenvatting van het
planvormingsproces.
3. Het planvormingsprocesstapvoorstap
3.1. Belangen
Voor de rijksoverheid zijn belangen beleidsterreinen waarover men financiële middelen
moet verdelen. De waterhuishouding wordt
hierbij als belang afgewogen tegen andere
overheidstaken (onderwijs, volksgezondheid,
defensie, etc). Bij de planvorming binnen de
waterhuishouding gaat het echter niet over
de toedeling van geld aan belangen, maar
over de toedeling van water aan belangen.
Deze belangen claimen een voor zichzelf
gunstigwaterbeheer. Dewaterhuishoudingis

belangengroep 1

belangengroep 2

formuleert belang

i
wenst functie

i
impliceert eisen en
gevolgen voor systeem

algemene eisen

systeem voldoet niet aan
alle eisen, onderlinge
strijdigheden eisen

i
i
beleidsalternatieven

I

Overzicht2.
Alfabetische opsomming vansectorbeiangenen
algemeen maatschappelijke belangenalseen
optelsom vandiverse indeliteratuur gevonden
belangen

keuze van te voeren beleid

Algemeen maatschappelijkebelangen:
12. Aquatische levensgemeenschappen
(eventueelteonderscheiden naarsoort
water, bijvoorbeeld polderwater,
boezemwater)
13. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
14. Terrestrische levensgemeenschappen en
landschap (eventueelte onderscheiden
naar gebied)
15. Veiligheidtegen overstroming
16. Volksgezondheid

Overzicht3.
Mogelijkefunctiesvanwater
scheepvaart
zwemwater
peilbeheersingagrarischegebieden
doorspoelingvanwateren
leverenvankoelwater
leverenvan beregeningswater
drinkwatervoorziening
ontvangenenafvoerenvan effluentlozingen
ontvangenenafvoerenvanneerslag
ontvangenenafvoerenvan rioolwaterlozingen

scenario s
I

Afb. 2 -Samenvattingplanvormingsproces.

geen doel op zich maar staat ten dienste van
de belangen en vormt alszodanig zelf dus
geen belang. Het beleidsterrein van de
waterhuishouding isdaarom, met name door
het beleidsmatige karakter van het provinciaal waterhuishoudingsplan, op provinciaal
niveau een neutraal afwegingskader en
daardoor een waarborg voor een goede en
volledige belangenafweging.
Daar de uitvoerbaarheid van dit afwegingsproces met betrekking tot een groot aantal
belangen zeergecompliceerd wordt, verdient
het aanbeveling belangen te clusteren.
Het bestaan van individuele belangen mag
echter niet ontkend worden: belangen
moeten herkenbaar blijven. In overzicht 1
zijn 16min of meer geclusterde belangen
opgesomd die uit de voorstudie provinciaal
waterhuishoudingsplan Utrecht volgen.
Met een dergelijke clustering wordt een
hanteerbare set belangen gevormd waarbij
de herkenbaarheid van de individuele belangen mogelijk blijft. Hierbij wordt niet a
priori een gewicht aan belangen toegekend:
een rangorde ontstaat tijdens het wegingsproces.

- visserij
-

plaatsgebonden eisen

conflictsituaties

beoordeling beleidsalt.
door bepaling effecten op
systeem I

Primair ophetmenselijk gebruikvanwater
gerichtebelangen:
1. Bebouwing enfunderingen
2. Drinkwatervoorziening
3. Elektriciteitsproduktie
4. Industrieen dienstverlening
5. Landbouw
a. akkerbouw
b. bosbouw
c. fruitteelt
d. tuinbouw
e. veeteelt
6. Lozingvan afvalstoffen
7. Ontgrondingen
8. Scheepvaart
9. Visserij
10. Waterrecreatie
11. Zuiveringsinstallaties

belangengroep...

3.2. Functies
De concept-Wet op de waterhuishouding
draagt de provincies op functies van
regionale waterhuishoudkundige systemen
(of onderdelen daarvan) in het provinciaal
waterhuishoudingsplan vast te leggen.
Het begrip functie kan gezienworden alseen
tussenstap tussen de belangen en de concrete
eisen die aan het waterhuishoudkundig

systeem moeten worden gesteld (afb. 2).
Het isdaarom belangrijk te weten welke
functies onderscheiden worden, welke de
relatie istussen de functies en de belangen,
waar de functies voorkomen en welke
waterhuishoudkundige eisen en gevolgen
verbonden zijn aan het vervullen van de
functie. Evenals voor belangen geldt voor
functies dat het grote aantal een beperkende
factor inde hanteerbaarheid kanzijn.Ook in
deze isom technische reden een clustering
gewenst. Uitgangspunten bijde samenvoeging
van functies zijn dat de waterhuishoudkundige eisen en gevolgen van die functies
samenvoeging mogelijk en zinvol maken.
Bijvoorbeeld de functies zwemwater en
viswater zouden samengevoegd kunnen
worden tot een functie die schoon water,
voldoende doorzicht, etc. eist.Overzicht 3
geeft een lijst met een aantal mogelijke
functies.
In eerste instantie wordt uitgegaan van een
ideale functietoekenning, dat wilzeggen dat
alle gewenste functies worden toegekend.
Daarna wordt onderzocht in hoeverre deze
toekenning realiseerbaar is. De functies
worden toegekend aan nader te definiëren
eenheden. Hiertoe iseen schematisatie van
het plangebied, de provincie, nodig.
Grensoverschrijdende effecten van toegekende functies kunnen zowel bij grenzen
van de gekozen eenheden alsbij provinciegrenzen optreden.
De driedimensionale werkelijkheid kan
worden geschematiseerd tot een twee-
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dimensionaal beeld door verschillende lagen
te onderscheiden (zie afb. 3),een oppervlaktelaag en watervoerende pakketten.
De toekenning van functies kan per laag
geschieden waarmee zowel aan oppervlaktewater als aan grondwater functies kunnen
worden toegekend. Effecten van waterstromen tussen verschillende lagen wordenin
een later stadium in de beschouwing
betrokken.
De grondwaterlagen kunnen worden onderverdeeld met een vierkantennet. Aan elk
vierkant worden de functies toegekend.
De oppervlaktelaag kan conform de PAWNstudie onderverdeeld worden in achtereenvolgens districten, sub-districten en 'plots'.
Gebieden die hydrologisch van elkaar
afhankelijk zijn vormen een district.
Subdistricten verschillen in bijvoorbeeld
grondsoort, kwel/infiltratie-situatie, en/of
polderpeil. Een plot iseen gedeelte van een
sub-district met hetzelfde gewastype en
dezelfde beregeningssituatie. De eenheden
waaraan de functies worden toegekend zijn
de plots en de onverdeelde districten en
subdistricten. De functies in de oppervlaktelaag worden toegekend aan zo'n eenheid en
aan een waterloop of onderdelen daarvan.
3.3. Eisen
Met behulp van eisen kan worden getoetst in
hoeverre het waterhuishoudkundig systeem
tegemoet kan komen aandedoordebelangen
gewenste functievervulling. Onderscheid kan
worden gemaakt tussen algemene, functiegebonden en plaatsgebonden eisen
(zie afb. 4):
a. Voor de algemene eisen die aan alle
wateren worden gesteld kan men terugvallen
op reeds bestaande bron- en effectgerichte
normstellingen.
b. De functiegebonden eisen moeten in
eisenpakketten per functie worden geformuleerd. Indien geen enkele functiegebonden eisstrenger isdan de algemene eis
kan de functie overal vervuld worden als
overal aan de algemene eisen wordt voldaan.
Indien bijvoorbeeld alle eisen, voortkomend
uit de functie ontvangst en afvoer van
koelwater van een bepaalde industrie,
minder streng zijn dan de algemene eisen,
zoals de basiskwaliteit, kan in principe elk
oppervlaktewater deze functie vervullen.
het WHH-systeem

Afb. 3 - De lagenwaar'u
wordt onderverdeeld.
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Afb. 4 - Voorbeeld eisenpakket.

De functie isdan bij de belangenafweging
indifferent geworden,
c. Plaatsgebonden eisen hebben bijvoorbeeld betrekkingopdemaximaal toelaatbare
onttrekking van grondwater op een bepaalde
plaats.Tevensdienen zeopbepaalde locaties
als mogelijkheid tot afwijking van de
algemene normstelling alsde van nature
aanwezige kwaliteit hierom vraagt. Een
regelmatige of incidentele overschrijding van
normen kan, door met plaatsgebonden eisen
de normstelling te verruimen, worden
geaccepteerd indien de oorzaak hiervoor is
gelegen in de natuurlijke gesteldheid van het
desbetreffende gebied (bijvoorbeeld een
natuurlijk hoog fosfaatgehalte).
Eisen kunnen verschillend geformuleerd
worden. Dwingende eisen geven absolute
grenswaarden aan, terwijl indicatieve eisen
het gewenste niveau aangeven. Er kunnen
ook 'tussendoelstellingen' worden geformuleerd dieeen lange-termijndoel opsplitsen
in delen die binnen de planperiode gerealiseerd moeten worden, zodat dit doel niet
wegens gebrek aan realiseerbaarheid hoeft te
vervallen.
3.4. Conflictsituaties
Conflictsituaties treden op wanneer
—functies op basis van hun eisenpakketten
strijdig zijn;
—door het waterhuishoudkundig systeem
niet aan alle eisen voldaan wordt of kan
worden;
—functies inaanelkaargrenzende eenheden
elkaar negatief beïnvloeden.
Het waterhuishoudingsplan moet oplossingen
bieden voor de ontstane conflictsituaties
door middel van
a. acceptatie van minder functies per gebied,
b. compromissen en/of
c. maatregelen binnen het beleidsterrein van
de waterhuishouding zoals in par. 3.5
gedefinieerd wordt.
Dit betekent dat in het waterhuishoudingsplan keuzes moeten worden gedaan, bijvoorbeeld dat bepaalde belangen moeten wijken
of dat compensatie in naburige gebieden

moet worden gevonden. Deze belangenafweging isniet alleen technisch.
Het zichtbaar worden van conflictsituaties
hangt voor een deel af van de beschikbaarheid van gegevens van het waterhuishoudkundigsysteem en vandesystematiek van het
planvormingsproces. Een gerichte gegevensverzameling isdus van groot belang.
Na deze stap in het planvormingsproces
kunnen opnieuw conflictsituaties optreden
wanneer:
- maatregelen ten behoeve van de oplossing
van een conflictsituatie negatieve neveneffecten hebben;
—het ontwikkelde beleid strijdig ismet het
beleid op andere beleidsterreinen en/of
andere overheden.
3.5. Ontwikkeling en weging van
beleidsalternatieven
Bij de ontwikkelingvan beleidsalternatieven
vindt eerst een ideale functietoekenning
plaats. Bij de ideale functietoekenning wordt
in theorie aan alle belangen volledig tegemoet
gekomen. Om toteen reële functietoekenning
te komen worden de aan de belangen gekoppelde eisen met elkaar en met de
mogelijkheden van het systeem geconfronteerd. Als hierbij conflictsituaties ontstaan
moeten deze indien mogelijk worden
opgelost. Hierbij zullen vaak belangen tegen
elkaar moeten worden afgewogen, waarbij de
beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk
moeten worden gerealiseerd.
Van het eerste waterhuishoudingsplan kan
evenwel niet worden verwacht dat alle
geconstateerde conflictsituaties worden
opgelost. Bovendien staat de huidige, veelal
onvolledige gegevensverzameling het onderkennen van alle conflictsituaties in de weg.
Door middel van een knelpuntenanalyse
moeten de prioriteiten met betrekkingtot het
oplossen van bestaande en eventueel al
voorzienbare knelpunten worden vastgesteld.
Ook moeten in het planvormingsproces oplossingsrichtingen aan deorde komen:hoeen
door wie kunnen problemen aangepakt
worden. Voor de conflictsituaties die met het
(eerste) plan dienen te worden opgelost,
moeten binnen die planperiode technisch en
financieel haalbare oplossingen te verwachten
zijn. Bovendien moetervoldoende informatie
en een voldoend maatschappelijk draagvlak
bestaan. Van de niet in het (eerste) plan in
beschouwing genomen en wel voorziene
conflicten moet worden aangegeven waarom
ze niet in beschouwing genomen zijn en ook
wanneer, hoe en onder welke condities men
de problemen wel denkt aan te kunnen
pakken. De bovenbedoelde prioriteiten
moeten vroegtijdig ter acceptatie worden
voorgelegd aan bestuurders. Het is namelijk
niet aan te bevelen in het stadium van de
vaststelling van het plan op de prioriteiten
terug te komen omdat de tijd dan te kort is
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voor een nieuwe beschouwing van conflictsituaties.
Na de fase van conflictherkenning worden in
de fase van de beleidsontwikkeling bij de
conflictbehandeling diverse beleidsalternatieven ontworpen. Een beleidsalternatief
kan gezien worden alseen sommatie van
verschillende oplossingsrichtingen onderstaand uitgewerkt volgens de systematiek
gegeven in par. 3.4:
a. Men kan minder functies per gebied
accepteren. Dit houdt in dat of belangen
moeten wijken of compensatie van de niet
toegekende functie in naburige gebieden
plaatsvindt.
b. Een andere mogelijkheid iseen zeer
pragmatische oplossing. Er kan bij een
conflict een compromis worden gesloten
tussen belangen.
c. De derde oplossingsrichting ishet nemen
van technische en/of juridische maatregelen.
In dit verband worden in de PAWN-studie
vier soorten maatregelen onderscheiden die
van invloed zijn op de waterhuishouding:
- technisch (het aanpassen ofuitbreiden van
de infrastructuur);
- beheersmatig (bijvoorbeeld het wijzigen
van stuwbeheer);
- prijsmatig (heffingen);
- regulerend (wetgeving).
De keuze tussen verschillende beleidsalternatieven geschiedt op basisvan
beoordelingscriteria die zijn afgeleid uit de
beleidsdoelstellingen. De effecten van de
ontwikkelde alternatieven op het functioneren van het waterhuishoudkundig systeem
kunnen worden bepaald enomgezet inscores
per criterium. Door het tijdig opstellen van
beoordelingscriteria kan ineen vroeg stadium
worden onderkend welke effecten van de
beleidsalternatieven bepaald moeten worden,
opdat eventueel onderzoek ten behoeve van
de effectbepaling nog binnen de planperiode
kan worden uitgevoerd.
Met behulp van bijvoorbeeld gewichtensets
en een methode alsde multi-criteria-evaluatie
kunnen de goed scorende alternatieven
zichtbaar worden gemaakt. Het isdus van
belang ineen vroegstadium de beoordelingscriteria te kennen opdat bekend iswelke
effecten van beleidsalternatieven moeten
worden bepaald.
Het beleidsterrein van de waterhuishouding
bepaalt zelf de invulling van haar beleidsalternatieven ten aanzienvanhet functioneren
van het waterhuishoudkundig systeem. Het
functioneren van het waterhuishoudkundig
systeem wordt daarnaast ook beïnvloed door
ontwikkelingen die niet door de beleidsinstantie te sturen zijn. Voorbeelden hiervan
zijn de externe aanvoer vanwaterendevraag
naar water. Deze ontwikkelingen worden
weergegeven inscenario's,diealspatroon op
het systeem kunnen worden gelegd en

waarvan in combinatie met beleidsalternatieven de effecten op het systeem bepaald
kunnen worden. Er zit een element van
onzekerheid in deze scenario's. De effecten
van de beleidsalternatieven moeten derhalve
bij elk van deze of bij combinaties van verschillende scenario's worden bepaald.
Gezocht moet worden naar alternatieven die
zo min mogelijk gevoelig zijn voor deze
onzekerheden. Het moge duidelijk zijn dat
dit een gecompliceerd proces isvan enerzijds
het voorzien van ontwikkelingen (scenario's)
en anderzijds het ontwikkelen van beleidsalternatieven die werkbaar blijven bij
verschillende scenario's.
4. Relaties
In het onderstaande komen kort enige
relaties van het waterhuishoudingsplan met
andere planvormen en planmakers aan de
orde. De waterhuishouding heeft onder
andere relaties met beleidsterreinen van
Ruimtelijke Ordening en Milieu. De voornaamste relaties van het waterhuishoudingsplan met het streekplan (provinciaal
strategisch plan op het gebied van de
ruimtelijke ordening) hebben betrekking op
de functietoekenning: debestemmingdieaan
het water in waterhuishoudkundige zin en
mogelijk anderszins wordt toegekend.
Afstemming moet plaatsvinden met als doel
een gemeenschappelijke beleidslijn te ontwikkelen ten aanzien van de overlappende
problemen of doelstellingen: beide betreffen
provinciaal beleid.
Een relatie tussen het waterhuishoudingsplan
en het provinciaal milieubeleidsplan isde
zorg voor de waterkwaliteit. In de belangenafweging in het kader van de waterhuishouding zullen vanuit het milieu de wensen
en eisen van belangen zoals aquatische en
terrestrische levensgemeenschappen worden
geformuleerd. Op deze wijze wordt het
(belangrijke) belang dat 'het milieu' heeft bij
een bepaald waterbeheer ingebracht in het
beleidsterrein van de waterhuishouding
vanuit de invalshoek van voorkomen of
ongedaan maken van bedreigingen van het
milieu. Als zodanig sporen beide beleidsterreinen in aanpak: het milieubeleid
beschermt het waterhuishoudkundig systeem
dat op zijn beurt weer een stuk bescherming
moet bieden (vanuit de belangenoptiek) aan
het milieu. De nota 'Meer dan de som der
delen' alsmede de wetstekst en de toelichting
daarop, geven een eerste aanzet tot relaties.
Deze moeten in de praktijk nader worden
ingevuld. De afstemming tussen verschillende
beleidsterreinen isvan belang voor een
consistent overheidsbeleid ten aanzien van
het gebruik en verbruik van water.
Twee voorbeelden: In het waterhuishoudkundig planvormingsproces worden onder
andere landbouw, visserij en recreatie

belangen genoemd (zie ook Overzicht 2).
Deze drie belangen vallen direct onder het
ministerie van Landbouw en Visserij.
De belangen drinkwatervoorziening en
volksgezondheid komen voor bij de
ministeries van VROM en WVC.
Naast de directe relatiestussende provinciale
overheden bestaan ook betrekkingen tussen
provincie en rijk, water- en zuiveringsschappen en gemeenten. Het zal duidelijk
zijn dat het beleid en beheer op de verschillende niveaus weloverwogen en samenhangend moet zijn, dusgoed op elkaar
afgestemd. Het antwoord op de vraagof de
afstemmingsproblemen die ontstaan kunnen
worden opgelost, bepaalt innietgeringe mate
het slagen van deze planstructuur.
5. Conclusies
1. Met het in dit artikel geschetste planvormingsproces ishet onzes inziens mogelijk
te komen tot een provinciaal waterhuishoudingsplan zoalsdewetgeverditvoorogen
staat, een plan dat dus integraal van karakter
is.
2. Functievaststelling biedt perspectief bij
het streven naar een integraal beleid met
betrekking tot het gebruik en verbruik van
water. De Wet schrijft weliswaareen functievaststelling voor, maar geeft niet aan hoe dit
moet worden ingevuld. Zorgvuldigheid is
geboden omdat functietoekenning in vele
gevallen belangenafweging impliceert.
3. Voordat van functietoekenning sprake
kan zijn moet worden aangegeven:
—welke belangengroepen en belangen
worden onderscheiden;
—welke functies worden onderscheiden;
—welke functies door de belangengroepen
worden gewenst;
—welke eisen en gevolgen aan verschillende
functies zijn verbonden.
4. De uitvoerbaarheid van de planvorming
hangt voor een groot deel af van het aantal
onderscheiden belangen en functies. Gezien
het grote aantal belangen en functies ishet
noodzakelijk clustering als technische
maatregel te hanteren, rekening houdend
met waterhuishoudkundige, ruimtelijkeordenings- en milieu-aspecten alsook met de
herkenbaarheid van individuele belangen.
5. In het planvormingsproces moeten
conflicten tussen belangen onderling en
tussen belangen en demogelijkheden van het
waterhuishoudkundig systeem zichtbaar
worden en worden aangepakt. Hierbij iseen
gerichte gegevensverzameling van belang.
6. Het zalwaarschijnlijk nietmogelijk zijnin
het eerste waterhuishoudingsplan alle
conflicten zichtbaar te maken en alle zichtbaar gemaakte conflicten aan te pakken.
Daarom en daartoe zullen in het plan gemotiveerde prioriteiten moeten worden
gesteld.
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7. Aan conflicten kan tegemoet worden
gekomen door:
—het ene belang te laten prevaleren boven
het andere;
—compromissen tussen belangen te sluiten;
—dusdanige maatregelen te treffen dat aan
alle eisen van verschillende belangen wordt
voldaan.
6. Aanbevelingen
Planinhoud
1. De hoofdlijnen van het beleid van de
provincie met betrekking tot het integrale
waterbeheer moeten in het waterhuishoudingsplan worden vastgelegd. Hieronder
wordt aangegeven welke elementen tenminste in het plan aan de orde dienen te
komen:
—Algemeen, onder andere-SamenvattingDoel, werking en functie van het plan Planperiode;
—Afbakening van het beleidsterrein en
relatie met andere beleidsterreinen;
— Beleidsonderbouwing;
—Functietoekenning (inventarisatie, eisen,
gevolgen);
—Conflictsituaties (op te lossen, nietop te
lossen);
— Inventarisatie van beïnvloedingsmogelijkheden ten aanzien van het waterhuishoudkundig systeem;
—Beleid per conflictsituatie;
—Beheer van wateren in beheer bij de
provincie;
—Gevolgen voor andere beleidsterreinen;
— Gegevensverzameling;
—Toekomstig onderzoek;
—Financiële gevolgen van het plan;
—Op te stellen en/of bij te stellen
verordeningen;
— Bijlagen.
Planvormingsproces (technisch)
Om te kunnen komen tot het integrale
waterhuishoudingsplan verdient het aanbeveling het planvormingsproces uit te
voeren met de in dit artikel beschreven
deelprocessen: herkenning van belangengroepen, belangen en functies; ideale
functietoekenning; herkenning van conflictsituaties; effectbepaling van combinaties van
beleidsalternatieven enscenario's;keuzevan
het te volgen beleid en vastlegging hiervan in
het plan.
Hierbij ishet noodzakelijk het plangebied te
verdelen in eenheden waaraan functies
kunnen worden toegekend: de oppervlaktelaag kan worden onderverdeeld in districten,
subdistricten en plots, de grondwaterlagen
kunnen met een vierkantennet worden
onderverdeeld.
Planvormingsproces (organisatorisch)
De complexiteit van het onderzoek ten
behoeve van het provinciaal waterhuis-

houdingsplan, veroorzaakt door de samenhang van processen en belangen met
betrekking tot het watersysteem, vraagt om
een systematische en gestructureerde
benadering. De volgende punten zijn daarbij
van belang:
—zorg voor een goed en betrouwbaar
onderzoek;
—ruim plaats in voor formeel en informeel
overleg;
—streef naar een doelmatige beperking van
het aantal bij de planvorming betrokken
instanties;
—ondersteun eigen beleid met circulaires,
die inhoud en bedoeling ervan omschrijven;
—houd een tijdige evaluatie van gevoerd
beleid en bereikte resultaten.
Referenties
1. Regelen inzake de waterhuishouding (Weeop dewaterhuishouding). Tweede Kamer. 1986-1987. 17367, no. 8.
2. Esch, K.J. vanen Kleijwegt, R.A.(1986). Voorstudie
Provinciaal Waterhuishoudingsplan Utrecht.Aspecten van
integraal waterbeheer. Hoofdrapport en bijlagen. Delft.
3. Esch. K.J.van en Kleijwegt, R.A.(1986). Voorstudie
Provinciaal Waterhuishoudingsplan Utrecht. Voorstelvoor
een integraal planvormingsproces. Delft.
4. Teeuwen, H. H. A. Waterschapsbelangen 1987,
pp. 198-201.
N.B. Rapporten onder 2.en 3.zijn te bestellen bijde
Provinciale Waterstaat van Utrecht, Postbus 80300.
3508 TH Utrecht, of telefonisch bijmevr. L. Bons.
030 - 58 91 11. De kosten bedragen ƒ 7 5 - (3 delen).

• •

•

Sanering oppervlaktewater in West-Duitsland
• Vervolg vanpagina 259
1. Als 'algemeen erkende regels van
techniek' gelden regels die door de
meerderheid van de vakgenoten (alsin de
praktijk toepasbaar) worden erkend.
Dit betekent geenszins 'een matig niveau';
als een nieuwe ontwikkeling alsde beste
oplossing wordt aangemerkt isdie maatgevend. Langs deze wegwordt dus de
aanpassing van zuiveringsinstallaties alshet
ware 'voorgeprogrammeerd'.
2, Het volgen vande 'stand vande techniek'
betekent niet altijd dat de theoretisch beste
methode moet worden toegepast, bijvoorbeeld alsde uitvoering daarvan extreme
kosten zou meebrengen. Anderzijds isde
economie uiteraard ook niet de enige
maatstaf. Tot duidelijker uitspraken kwam
de spreker op dit punt niet: het maken van
een keuze tussen 1.en 2.lijkt opdeze basis
niet goed mogelijk. Welmaaktehij nogenige
behartigenswaardige opmerkingen over de
kwalificatie 'gevaarlijke stoffen'. Alleen een
verdenking isniet voldoende om de stoffen
tot die categorie te rekenen. Daarvoor is
volgens de wettekst 'bezorgdheid' nodig;die
dient ergens op te zijn gefundeerd, bijvoorbeeld op biotests. Hierbij behoren evenwel
de meest gevoelige methoden niet steeds de
doorslag te geven wegens mogelijke meetfouten. Zo wordt ook bij het ambtelijke

toezicht op de werking van afvalwaterzuiveringsinstallaties een 'gemiddelde'
waarde aangehouden, waarbij 4 van de
5 steekproeven binnen de gestelde grens
moeten liggen.
De spreker merkte tenslotte nogop,dat de
overgang van de 'erkende regelen' naar de
'stand van de techniek' voor gevaarlijke
stoffen volgens de nieuwe tekst van par. 7a
WHG voor de industrie een aanmerkelijke
kostenverhoging zalmeebrengen. Hij meende
in dit verband dat ook aan het nastreven van
verbeteringen inhetmilieugrenzen dienen te
worden gesteld, in welk kader hijzich tegen
absolute verboden ('o-immissies') keerde.
Een gedeelte van de toehoorders betuigde
daarmee bijval.
Conclusies
Tezamen genomen biedt de sanering van het
oppervlaktewater in West-Duitsland een
kaleidoscopisch beeld, waarin evenwel veel
voor ons herkenbaar is.De EEG-richtlijnen
betekenden ook hier een stimulans, die
evenals bij vele andere EG-partners wel
inmiddels in de wetgeving isuitgewerkt maar
in de praktijk nogniet volledigeffect heeft
gekregen. Hoewel het punt niet explixiet ter
sprake kwam, bestond de indruk dat de
voorschriften redelijk worden nagekomen.
Onder de toehoorders bevonden zich verscheidene rechters en ambtenaren van het
openbaar ministerie,dievooral geïnteresseerd
waren in het verkrijgen van een bredere blik
op zaken, waarvan zijmeestal slechts details
te berechten ofte beoordelen krijgen.
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Summaries
• Continued from page 251
coking plant in Umuiden. The installation wasstarted up
in 1983 and the results are, after some initial problems,
good.
It appears that the method isalso applicable to other
industrial waste water containing PAH.
H , 0 ( 2 1) 1988. nr. 10:270
U.D.C. 504.53.062.4 :556.388 :546.47
B. PEDROLI and A. J, VAN WIJK:
Give high Zinc-concentrations ingroundwaterofanarea
in south-east Brabant, Netherlands, risetosoil sanitation
measures?
High Zinc-concentrations are observed in the upper
groundwater of a coversand area during a 1 "2-year
monitoring study (1986-1988), both under natural
vegetation and under agricultural land use. Based on
18 monthly measurements for 50 groundwater sampling
points (upper layer in piezometricobservation tubes),
average zinc-concentrations could be assessed of
5 to 10 times as high asthe Dutch maximum tolerable,
which amounts 0.8 mg/l. From the 30 sampling points
having an average pH of lessthan 5.60% showed
intolerably high average Zinc-concentrations.
Causes are contamination from deposits of and roads
topped with ashes from Zinc-industries, and deposition.
Knowledge of the location of contamination sources is
scarce. It isfeared that with continuing soil acidification
and Zinc-emission, Zinc-concentrations in the upper
groundwater will still increase.

