Waterkwaliteitsbeleid in Noord-Brabant

1. Inleiding
In juni 1985 werd het waterkwaliteitsplan
van de provincie Noord-Brabant vastgesteld
[1]en in maart 1986daaropvolgend het
waterkwaliteitsbeheersplan van het hoogheemraadschap West-Brabant - als eerste
beheersplan in Nederland [2].Een goed
moment om eens stil te staan bij het waterkwaliteitsbeleid zoals dat in Noord-Brabant
vorm en inhoud wordt gegeven.
In dit artikel wordt ingegaan op een aantal
inhoudelijke en procedurele aspecten dat
samenhangt met de planvorming.
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Er iseen keuze gemaakt voor die onderwerpen die wellicht ook elders in het land de
aandacht van plannenmakers opeisen.
Allereerst wordt echter een karakterschets
gegeven van de in Noord-Brabant aanwezige
oppervlaktewateren en de beïnvloeding
daarvan door allerlei maatschappelijke
activiteiten. Deze schets isonmisbaar voor
een goed begrip van het in Noord-Brabant
voorgestane waterkwaliteitsbeleid.
Vervolgens wordt ingegaan opde organisatie
van het kwaliteitsbeheer in Noord-Brabant
en de wijze van voorbereiding van het
waterkwaliteitsplan en het waterkwaliteitsbeheersplan.
Daarna wordt een aantal inhoudelijke
aspecten van de planvorming op het gebied
van de waterkwaliteit behandeld.
Tenslotte is nog vermeld hoe provincie en
waterschappen besloten hebben ook na de
gemeenschappelijke planvoorbereiding
gestructureerd teblijven overleggen overeen
aantal aspecten van het waterbeheer.
2. Hetoppervlaktewaterendebeïnvloeding
Noord-Brabant wordt waterstaatkundig in
hoofdzaak bepaald door de in de provincie
van nature aanwezige stroomgebieden van
een aantal laaglandbeken (zie afb. 1).
Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden het
stroomgebied van De Aa, De Dommel, De
Donge, De Mark en Dintel en De Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet. In het
noorden en westen van de provincie bevindt
zich een aantal poldergebieden evenals in de
Biesbosch. Daarnaast wordt de provincie
doorsneden door een aantal kanalen dat inde
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Afb. I - Provincie Noord-Brabant.

vorige eeuw maar ook nog in deze eeuw
voornamelijk ten behoeve van de scheepvaart
is aangelegd (Zuid Willemsvaart, Wilhelminakanaal, Markkanaal en Mark-Vlietkanaal). Deze kanalen vormen alshet ware
de verbindingswegen tussen de eerdergenoemde stroomgebieden. De functie van
deze kanalen voor de waterbeheersing is
echter van beperkte betekenis, hoewel in
toenemende mate wordt gedacht aan het
versterken van debetekenisvanhet kanalenstelsel voor het optimaliseren van de
regionale waterhuishouding. Tenslotte
bevindt zich in de provincie een groot aantal
vrij geïsoleerd gelegen plassen en vennen,
met vaak hoge natuurwetenschappelijke
waarde.
Al met aleen waterarme provincie.Circa3%
van de oppervlakte wordt ingenomen door
oppervlaktewater terwijl dit percentage
landelijk gezien 9% bedraagt. De uitgangssituatie voor het te voeren waterkwaliteitsbeleid verschilt daarmee principieel van die
van een waterrijke provincie als bijvoorbeeld
Zuid-Holland waar circa 14% van het
oppervlak uit oppervlaktewater bestaat.
Bovendien isdaarbij ook het type oppervlaktewater dat men aantreft van belang en
de daarin voorkomende stroomsnelheden en
verblijftijden. In Noord-Brabant wordt de
waterhuishoudkundige infrastructuur in de
eerste plaats gebruikt voor waterafvoer.
'Import' van water vindt tot op heden slechts
in beperkte mate plaats in direct langs de
Maas gelegen gebieden en viade middenLimburgse kanalen. Het gaat daarbij slechts
om geringe hoeveelheden.
Ook dit isessentieel voor de waterkwaliteit:
verdunning en zelfreiniging zijn grotendeels
afhankelijk van het in de stroomgebieden tot
afstroming komende neerslagoverschot en
zijn derhalve van relatief geringe betekenis.
Naast de beperkingen van 'weinig' oppervlaktewater—zowel inoppervlak alsindebiet
—wordt vanuit het maatschappelijk gebeuren
een grote claim gelegd op het oppervlaktewater alsontvanger van afvalstoffen.

In Noord-Brabant woont circa 15%van de
Nederlandse bevolking, voor een deel
geconcentreerd in een aantal grote stedelijke
agglomeraties. Daarnaast bevinden zich in
deze provincie van oudsher belangrijke
industriële centra.
Noord-Brabant kan met een bebouwde
oppervlakte van circa 10%- i n tegenstelling
tot wat vaak vermoed wordt —niet gerekend
worden tot de 'landelijke' provincies.
In Zuid-Holland bedraagt dit percentage
circa 1 3 % ;in Gelderland en Limburg
7 respectievelijk 5 % .
Voor een deel isde provincie—met name in
het oosten - concentratiegebied van
intensieve veehouderij.
De overbemesting van de beschikbare
cultuurgronden heeft zoals bekend ook
aanzienlijke consequenties voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Onderzoek is
gaande om een en ander te kwantificeren.
Het vorenstaande komt —althans voor wat
betreft de ingezamelde afvalwaterstromentot uitdrukking in het aanbod en de verwerkingscapaciteit van afvalwater op
TABEL I- Behandeling van afvalwater op communale
rwzi's in Nederland en Noord-Brabant in 1983 (CHS).
Capaciteit
(i.e.)
(aantal)
Nederland
Noord-Brabant

Belasting
(i.e.)

Restvervuiling
(i.e.)

21.500.000
(497)

16.014.000

1.570.000

4.249.00
(43)

3.266.000

188.000

T A B E L II - Belasting van oppervlaktewater met
gezuiverde en ongezuiverde lozingen in Nederland (CBS)
en Noord-Brabant (waterkwaliteitsbeheerders).

Ongezuiverde lozingen
(i.e.)
Gezuiverde lozingen
(i.e.)
Totaal
* exclusief rijkswateren.

Nederland*
(1982)

Noord-Brabant
(1984)

4.600.000

162.000

3.600.000

251.000

8.200.000

413.000
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communale rioolwaterzuiveringsinstallaties
(tabel I) en in de belasting van het oppervlaktewater met restvervuiling (effluenten)
en nog bestaande ongezuiverde lozingen
(tabel II).
Uit tabel Iblijkt onder andere dat meer dan
2 0 % van het afvalwater dat in ons land aan
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties
wordt aangeboden in Noord-Brabant wordt
behandeld.
Op grond van tabel IImag worden aangenomen dat, met inachtname van het
verschil in peildata, in Noord-Brabant
minder dan 10% van de totale landelijke
lozingop (zoet)oppervlaktewater plaatsvindt.
Vastgesteld kan dus worden dat in NoordBrabant alsgevolg van in het verleden
getroffen maatregelen hetovergrote deelvan
de lozingen van huishoudelijk en industrieel
afvalwater isgesaneerd. Het perspectief om
via 'gebruikelijke' maatregelen nogeen veel
verdergaande verbetering van de waterkwaliteit te kunnen realiseren ontbreekt dus
in Noord-Brabant. Gevoegd bijhet grote
aandeel van de landbouwemissie (dat nog
niet exact isvastgesteld) en de 'kwetsbaarheid' van de kleine Noordbrabantse oppervlaktewateren betekent een en ander dat het
waterkwaliteitsbeheer voor een bijzonder
zware opgave staat om althans enigszins
redelijke waterkwaliteitsdoelstellingen te
kunnen realiseren.
3. Organisatie van het waterkwaliteitsbeheer en de planvorming
Reeds lang voor de inwerkingtreding van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
hadden de waterschappen in Noord-Brabant
alde zorgvoordewaterkwaliteit opgedragen
gekregen (Verordening betreffende de
waterhuishouding van 1943).Dit resulteerde
er in dat al vanaf de jaren '50 actief
zuiveringstechnische maatregelen door
sommige waterschappen werden getroffen
(De Dommel, De Aa, het voormalige waterschap De Donge). Het instrumentarium dat
de waterschappen voor het kwaliteitsbeheer
ter beschikking stond was echter nog verre
van volmaakt.
Nadat in 1970 de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) inwerking trad
werd aan hetwaterkwaliteitsbeheer een meer
en beter gestructureerde basis verschaft.
De waterschappen De Aa, De Dommel en
De Maaskant en de hoogheemraadschappen
Alm en Biesbosch en West-Brabant kregen
bij de in 1973 vastgestelde Verordening
bestrijding oppervlaktewateren NoordBrabant het waterkwaliteitsbeheer in hun
gebied in zijn volle omvang opgedragen met
uitzondering van een aantal daarin gelegen
rijkswateren (afb. 1).
In de hiervoor geschetste uitgangssituatie waarin het overgrote deel van de basis-

saneringsmaatregelen getroffen was—werden
de provincie en de waterschappen in 1981
geroepen tot het opstellen van een waterkwaliteitsplan en waterkwaliteitsbeheersplannen. Planvorming - het isal vaak
gememoreerd —die meer dan voorheen
gericht moest worden op het bereiken van
min of meer exact ingevulde waterkwaliteitsdoelstellingen.
Van meet afaanwasduidelijk datditvoorde
Noordbrabantse situatie geen sinecure zou
zijn gelet opdereedsvergevorderde sanering
en de vaak nog grote verschillen tussen de
feitelijke waterkwaliteit en de (theoretische)
kwaliteitsdoelstellingen.
Dit was voor het provinciaal bestuur een
reden te meer om de planvoorbereiding van
het waterkwaliteitsplan —zoals dewet voorschrijft - letterlijk indeelgenootschap metde
waterkwaliteitsbeherende waterschappen te
doen voorbereiden, teneinde het realiteitsgehalte van de plannen (de technische en
financiële haalbaarheid) zogoed mogelijk te
bewaken.
Er werd een begeleidingsgroep en een werkgroep waterkwaliteitsplan geformeerd die de
gemeenschappelijke planvorming opgedragen
kregen.
Beide interdisciplinaire groepen bestonden
uit ambtelijke vertegenwoordigers van zowel
de provincie alsde waterschappen.
De werkgroep had als taak het plan feitelijk
te concipiëren. De begeleidingsgroep - op
diensthoofdenniveau - waser om bij verschil
van inzicht knopen door te hakken en
concept-planonderdelen afrondend te
behandelen. Het was daarbij een expliciete
opdracht dat deze vaststelling van conceptplanonderdelen plaatsvond onder terugkoppeling naar de wederzijdse besturen.
Deze afspraak werd gemaakt om de bestuurlijke behandeling te bespoedigen én tot
hoofdpunten te kunnen beperken.
Zo hebben het provinciaal bestuur en de
waterschapsbesturen tussentijds hun goedkeuring gegeven aan de voorgestelde
nuancering van de basiskwaliteit
(zie verderop in dit artikel).
Nadat aldus het concept-voorontwerp was
voorbereid en geaccordeerd door gedeputeerde staten en de waterschapsbesturen,
doorliep het voorontwerp van het plan een
inspraakprocedure. Ook over de wijze van
verwerking van de inspraak werden vervolgens de waterschapsbesturen geconsul-

teerd zodat bij aanbieding van het ontwerpplan door gedeputeerde staten aan de
provinciale staten letterlijk sprake wasvan
een in gemeenschappelijk overleg met de
waterschapsbesturen voorbereid plan.
Het komt de lezer wellicht wat omslachtig
over, deze zo letterlijke interpretatie van de
wet.Niemand echterheeft erinhet Brabantse
spijt van dat het zo aangepakt is.De wellicht
op het eerste gezicht tijdrovende procedure
van planvoorbereiding heeft bijgedragen tot
een zeer snelle en soepele bestuurlijke
behandeling van het ontwerp-plan zodat
eerder sprake isvan 'winst' dan van 'verlies'
in proceduretijd.
Daarenboven - en daar washet uiteindelijk
om te doen —zijn wijervan overtuigd dat op
deze wijze voor de planperiode tot 1995 zo
realistisch mogelijke en haalbare doelstellingen voor het waterkwaliteitsbeheer zijn
geformuleerd. De waterschappen hebben op
deze wijze concrete uitgangspunten voor het
opstellen van beheersplannen gekregen, die
in de praktijk hanteerbaar blijken te zijn.
En dat was de intentie van het provinciale
bestuur én de waterschapsbesturen: het plan
moest een plan vanactiezijnengeen papieren
tijger, waarvan de onhaalbaarheid op
voorhand vaststond. Op deze actiegerichtheid
van het plan zal aan het eind van dit artikel
nog worden teruggekomen.
Door de gemeenschappelijke voorbereiding
van het provinciale plankonbijvoorbeeld het
waterkwaliteitsbeheersplan van het hoogheemraadschap West-Brabant vrijwel gelijktijdig worden opgesteld. Bij vaststelling door
provinciale staten van het waterkwaliteitsplan was het beheersplan ambtelijk gereed.
Het plan isopgesteld door een interne
werkgroep bemand met medewerkers uit de
verschillende diensten van het hoogheemraadschap, die bovendien nauw betrokken
waren bij de voorbereiding van het
provinciale plan.
4. Opbouw van hetwaterkwaliteitsplan en
de beheersplannen
Het provinciale waterkwaliteitsplan en de
beheersplannen van de waterkwaliteitsbeheerders zijn nauw met elkaar verweven.
Dit komt onder meer tot uitinginde opbouw
van de plannen. Beide plannen kennen
dezelfde elementen, maar de uitwerking
ervan isafgestemd op de eigen rol van de
provincie en de beheerders en de daarbij

TABEL III - Inhoud waterkwaliteitsplan (WKP) enwaterkwaliteitsbeheersplan(WKBP).
Planelementen

WKP

WKBP

1. plangebied
2. evaluatie vorig plan
3. functies en waterkwaliteitsdoelstellingen

provincie
zuiveringsplan

waterschap
bestrijdingsplan

vastgelegd na 'brede' afweging

overgenomen uit WKP

4. maatregelen en onderzoek
5. financiële consequenties
6. controle voortgang

algemene aard en omvang
algemene aard en omvang
richtlijnen

welke, hoe gefaseerd?
welke kosten, gevolgvoor heffingen
concrete invulling
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behorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in het kader van het
oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer. Een
schematisch overzicht hiervan isin tabel III
weergegeven.

komen de te nemen maatregelen, het te
verrichten onderzoek, de kosten en de
controle van de voortgang slechts in
algemene zin aan de orde.
5. Functiesen waterkwaliteitsdoelstellingen
Centraal inbeide plannen staan-zoalsgezegd
- de toegekende functies en vastgelegde
waterkwaliteitsdoelstellingen. De wijze
waarop functies en waterkwaliteitsdoelstellingen worden toegekend respectievelijk
vastgelegd is—landelijk bezien —op nogal
uiteenlopende wijze aangepakt [3].
In Noord-Brabant isde in afb. 2 geschetste
procedure gevolgd.
Nadat de gewenste functies en waterkwaliteitsdoelstellingen waren geïnventariseerd, is
nagegaan of ze op basisvan de vigerende
ruimtelijke ordenings- en milieubeleidsplannen toegekend konden worden. Voor
bepaalde wateren isvervolgens de specifiek
ecologische doelstelling voorlopig vastgelegd.
Voor de overige wateren isonderzocht of
reeds werd voldaan aan de gewenste waterkwaliteitsnormen van de basiskwaliteit en de
AMvB voor zwemwater en water voor
karperachtigen (het betreft hier onderdeel A
van afb. 2).Een positieve uitkomst leidde tot
toekenning. Wanneer niet aan de normen
kon worden voldaan isnagegaan of binnen
het kader van de WVO (dus met behulp van
de via de WVO ten dienste staande
instrumenten) extra maatregelen aanvullend
op het reeds voorgenomen of reeds uitgevoerde standaardpakket mogelijk waren
(onderdeel B). Vervolgens zijn de effecten
van deze maatregelen in termen van waterkwaliteit en kosten afgewogen tegen de na te
streven normen (onderdeel D).

De planelementen 1en 2zijn inhet waterkwaliteitsplan vrij globaal uitgewerkt.
De regionale details zijn/worden in de
beheersplannen opgenomen.
In het beheersplan van het hoogheemraadschap West-Brabant wordt in het bijzonder
ingegaan op de geografie, de bodemgesteldheid en het bodemgebruik van het beheersgebied alsmede het fungerende waterhuishoudkundige systeem en het gebruik van
het oppervlaktewater. Verder iseen evaluatie
van het waterkwaliteitsbeheer vande periode
1972 (start hoogheemraadschap) tot 1985
opgenomen, uitmondend in een overzicht
van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De voor de planperiode toegekende functies
en de daarbij te realiseren waterkwaliteitsdoelstellingen (planelement 3) zijn in het
waterkwaliteitsplan vastgelegd na een zorgvuldige afweging van de belangen van de
verschillende terreinen van overheidszorg
(natuur, milieuhygiëne, landbouw, industrie,
visserij, recreatie etc). De waterkwaliteitsbeheerders hebben daarbij aangegeven of de
verschillende wensen technisch en financieel
ook haalbaar zijn.
Deze functies en waterkwaliteitsdoelstellingen vormen daarmee voor de waterschappen een realistisch uitgangspunt voor
het in de planperiode te voeren beheer.
De drie volgende planelementen (4, 5en 6)
hebben een concrete uitwerking gekregen in
het beheersplan. In het waterkwaliteitsplan
Aß. 2

Toekenningsprocedure

functies en

waterkwaliteitsdoelstellingen.
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TABEL IV — Onderscheiden functies en waterkwaliteit**doelstellingen.
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Basiskwaliteit (NBBK)
Zwemwaterkwaliteit
(AMvB)
Kwaliteit water voor
karperachtigen (AMvB)
Specifiek ecologische
doelstelling(cn)
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MAATREGELEN
KOSTEN

©
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:

GESCHATTE KWALITEIT

©

In goed overleg tussen provincie en waterkwaliteitsbeheerders istoen een meer
realistische invulling van het begrip basiskwaliteit ontwikkeld omvoorde planperiode
in ieder geval over een realistische doelstelling te kunnen beschikken [4]. De daaruit
voortgevloeide Noordbrabantse basiskwaliteit (NBBK)geldtvooralleoppervlakteren en is te beschouwen alseen tussenstation
voor de uiteindelijk na te streven landelijke
basiskwaliteit.
De functies, waarvoor de NBBK alsna te
streven waterkwaliteitsdoelstelling geldt
(landbouwwater, industriewater, recreatiewater, water voor de sportvisserij), behoefde
geen expliciete toekenning.
De volgens de procedure van afb. 2 tot stand
gekomen functies en waterkwaliteitsdoelstellingen met de daaraan verbonden
termijnen van realisatiezijn,samenvattend in
tabel IV weergegeven.
Uiteindelijk isin Noord-Brabant aan
56 wateren de functie zwemwater toegekend,
aan 33 wateren de functie watervoor karperachtigen en isvoor 76 wateren, met name
laaglandbeken en vennen, de specifiek
ecologische doelstelling voorlopig vastgelegd.

IVOORLOPIG

WATEREN

TOETSEN

Voor wateren meteen bijAMvB vastgelegde
waterkwaliteitsdoelstelling (zwemwater of
water voor karperachtigen) isbijeen negatief
oordeel voorwatbetreft dehaalbaarheid niet
tot toekenning overgegaan. Voor de overige
wateren, met alsgewenste waterkwaliteitsdoelstelling de basiskwaliteit, isvanaf dit
punt een andere procedure gevolgd (onderdeel E). Het bleek namelijk dat de normen
van de basiskwaliteit zoalsweergegeven in
het IMP '80-'84, in het merendeel van het
Noordbrabantse oppervlaktewater niet
bereikt zouden kunnen worden,ookniet met
behulp van relatief vergaande maatregelen in
de sfeer van de WVO. De oorzaak hiervan
moet deels worden gezocht in allerlei
'ongrijpbare' verontreinigingen, die via
grensoverschrijdingen, uit- en afspoeling van
de bodem en via luchtverontreiniging in het
oppervlaktewater terechtkomen en deelsin
de bijzondere hydrologische omstandigheden
in Noord-Brabant, waarop reeds werd
gewezen.

JONTWIKKELING

1 NBBK

Functie

Realisatie
doelstelling
1994

zwemwater

1-1-1986

viswater

1990
nader vast te
stellen

natuur

©
6. Noordbrabantse basiskwaliteit
Een op het type water afgestemde basiskwaliteit, waaraan zoalsbekend inCUWVO-
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verband wordt gewerkt [5], bleek ten behoeve
van het Brabantse waterkwaliteitsplan
binnen de beschikbare tijd niet te realiseren.
Daarom iseen set met basiskwaliteitsnormen
ontwikkeld geldend voor alle Brabantse
oppervlaktewateren, waarbij de woordelijke
omschrijving van het begrip basiskwaliteit
(uit het IMP) als uitgangspunt gold.
De normenserie wordt onderscheiden in
'dwingende' en 'richtgevende' normen. Voor
parameters met een dwingende norm (geur/
kleur/olie, temperatuur, 0 2 , pH, CT, S0 4 2 ~,
N 0 3 - + N 0 2 - , BZV, NH+,NH 3 ) zal in de
planperiode (tot 1995) het beleid erop gericht
zijn de normen te realiseren. Getalsmatig
komt het merendeel van deze normen
overeen met de IMP '80-'84-basiskwaliteitsnormen.
De ten opzichte van het IMP gewijzigde
normen zijn gebaseerd op Brabantse
gemiddelden in gesaneerde waterlopen en
resultaten van toxicologische onderzoeken
(zie tabel V).
De normen van de overige 25 parameters
worden gehanteerd als richtinggevende toets
ten behoeve van nader onderzoek naar de
oorzaak van een eventuele overschrijding, de
aard en de hoogte van de norm en de meest
aangewezen aanpak voor de terugdringing of
beëindiging van door bepaalde stoffen veroorzaakte overschrijding c.q. verontreiniging.
Hoewel het bereiken van alle richtinggevende
normen niet binnen de planperiode wordt
verwacht, ishet beleid er toch op gericht zo
veel mogelijk deze normen na te streven.
Getalsmatig zijn de richtinggevende normen
gelijk aan de IMP-basiskwaliteitsnormen.
Waar mogelijk zullen richtinggevende normen
nog in de planperiode 'gepromoveerd'
worden tot dwingende normen.
7. Het waterkwaliteitsplan; beginpuntvan
verdere gemeenschappelijke actie
Ieder waterkwaliteitsplan iseen momentopname en bevat, voor de dan geldende omstandigheden en inzichten, uitgangspunten
voor het tevoeren beleid. Daarnaast blijkt bij
het opstellen van ieder plan dat nog veel
onderzoek nodig isom bestaande witte
vlekken in de kennis op te vullen. Een actiegericht plan bevat dus naast de na te streven
waterkwaliteitsdoelstellingen en de daarvoor
noodzakelijk geachte maatregelen ook een
onderzoeksprogramma. Dat isook de
TABEL V — Getalsmatig van IMPafwijkende (absolute)
NBBK-normen.
Parameter

NBBK

IMP '80-'84

o2

>
â
<
<
<

> 5 mg/l

N03~ + N02~
NH 4 +
NH 3

5 mg/l(j)en
2 mg/l
15 mg N/l
3 mg N/l(z)
0,17 mg N/l

< 10 mg N/l
< 1mg N/l(j)
< 0,02 mgN/l

j = jaargemiddelde
z = zomerhalfjaargemiddelde (april t/m september)
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Afb. 3 - Overlegstructuur voorplanvorming enonderzoek waterhuishouding.

bedoeling van dewetgevergeweest gezien de
in de AMvB ex artikel 12WVO opgesomde
onderdelen van het waterkwaliteitsplan.
Bij de gemeenschappelijke planvoorbereiding
in Noord-Brabant waren dermate goede
ervaringen opgedaan dat, nogvoor de
definitieve vaststelling van het plan door
provinciale staten, al afspraken tussen het
college van gedeputeerde staten ende waterschapsbesturen werden gemaakt om 'samen'
verder te gaan, niet alleen met het kwaliteitsbeheer maar ook met het kwantiteitsbeheer
van oppervlaktewater. Dit laatste met het
oog op de in aantocht zijnde Wet op de
waterhuishouding.
Er werd door gedeputeerde staten een overlegstructuur voor planvorming en onderzoek
waterhuishouding gecreëerd die in afb. 3
schematisch is weergegeven.
Naast de toekomstige wetgeving lagaan de
instelling van deze overlegstructuur ook de
gedachte ten grondslag dat gemeenschappelijk overleg over het te voeren waterbeheer
en het daarvoor noodzakelijke onderzoek
permanent dient plaats te vinden en niet
eenmaal per 10jaar bij het opstellen van een
plan.
De in de overlegstructuur functionerende
stuurgroep onder voorzitterschap van de
hoofdingenieur directeur van de provinciale
waterstaat vormt het platform waar provincie
en waterschappen overleg voeren over de
planvorming in brede zin. Het gaat daarbij
primair over de provinciale plannen maar in
de praktijk blijkt de stuurgroep ook een
geschikte plaats te zijn om over de beheersplannen van gedachten te wisselen.
Daarnaast worden inde stuurgroep afspraken
gemaakt over (gemeenschappelijke) onderzoeksprogramma's en de daarbij aan de orde
zijnde coördinatie, financiering en
prioriteitenstelling.
Tenslotte heeft de stuurgroep als opdracht
toe te zien op een juiste afstemming tussen
waterhuishoudkundig beleid en andere
relevante beleidsterreinen. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de milieu-

beleidsplanning, de afvalstoffenproblematiek
(zuiveringsslib, baggerspecie) en de bodembescherming. Hoewel de overlegstructuur
voorziet in ambtelijk overleg isin de taakstelling van de stuurgroep uitdrukkelijk
bepaald dat steeds voldoende bestuurlijke
terugkoppeling plaatsvindt. Dit om te
bevorderen dat het bestuurlijk overleg tussen
provincie en waterschappen zo efficiënt
mogelijk kan verlopen.
De in de overlegstructuur functionerende
coördinatiegroep iste beschouwen als
intermediair tussen de stuurgroep en een
projectgroeporganisatie.
Er is namelijk een aantal projectgroepen
ingesteld die zich met specifieke onderwerpen
op het gebied van het waterbeheer bezighouden die om een gemeenschappelijke
aanpak vragen. Thans functioneren een
projectgroep voorbereiding waterhuishoudingsplan, een projectgroep inventarisatie
onderwaterbodems, een projectgroep
rioleringen en een projectgroep ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast
functioneren een aantal begeleidingscommissies van onderzoeksprojecten die in
het kader van het waterkwaliteitsplan en de
waterkwaliteitsbeheersplannen worden
uitgevoerd. Het gaat daarbij om voor
concrete wateren nategaanofenzojawelke
ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen,
mede op basis van 'haalbaarheid', vastgelegd
kunnen worden. Dit wordt thans onderzocht
voor een bepaald traject van de Dommel,
het Chaamse bekenstelsel en een aantal
Biesboschkreken.
Mede op basis van deze onderzoeken zal in
de planperiode een definitieve vastlegging
van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen
plaats moeten gaan vinden.
Uitgangspunt bij het samenstellen van de
projectgroepen isdat de meest betrokken
overheden en instanties bijeen bepaald
project betrokken worden opdat de medeverantwoordelijkheid van meet af aan zo
goed mogelijk tot uitdrukking komt en in de
uitvoeringsfase in goede samenwerking
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tussen alle betrokkenen kan worden samengewerkt. Zo participieert bijvoorbeeld de
Landinrichtingsdienst in de projectgroep
voorbereiding waterhuishoudingsplan, de
gemeenten in de projectgroep rioleringen en
rijkswaterstaat in zowel de projectgroepen
voorbereiding waterhuishoudingsplan alsde
projectgroep inventarisatie onderwaterbodems.
Hoewel op dit moment - nu de beschreven
overlegstructuur ruim eenjaarfunctioneert nog niet direct verwezen kan worden naar
concrete resultaten, iswel reeds duidelijk dat
de slagvaardigheid en de samenwerkingsmogelijkheden alleen aldoor de aanwezigheid van dit gestructureerde overleg zijn
vergroot respectievelijk beter kunnen
worden benut.
Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat een
aantal onderzoeken konden worden gestart
die door verschillende overheden worden
gefinancierd en die- indien geen samenwerkingsvorm gevonden zouzijn—(nog)niet
zouden zijn aangepakt.
Tot slot lijkt het nogvermeldenswaard dat de
beschreven overlegstructuur niet een louter
technische aangelegenheid is.Er isbewust
gestreefd naareen multidisciplinaire inbreng,
opdat allerlei plannen en onderzoeksafspraken van meet af aan ook op hun
bestuurlijk-juridische en financiële merites
kunnen worden getoetst.
8. Evaluatie en conclusies
De in Noord-Brabant gekozen wijze van
voorbereiding van het provinciale waterkwaliteitsplan in nauwe samenwerking met
de waterschapsbesturen heeft naar het zich
laat aanzien geresulteerd in realistische en in bestuurlijk opzicht —geaccepteerde doelstellingen voor het in de planperiode te
voeren beheer. De in Noord-Brabant
aanwezige waterhuishoudkundige omstandigheden gaven aanleiding landelijke
beleidsdoelstellingen te nuanceren teneinde
tot haalbare - maar daarmee tevens
dwingende — uitgangspunten voor het door
de beheerders uit te voeren actieprogramma
te komen.
Het karaktervan het waterkwaliteitsplan is
daardoor verschoven van een min of meer
vrijblijvend intentieprogramma tot een
'harde' bestuurlijke overeenkomst tussen
provincie en waterschappen over het te
voeren beheer, maar met behoud van ieders
eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast heeft de gemeenschappelijke
planvoorbereiding geresulteerd in een
permanent gestructureerd overleg over
planvorming enonderzoek ophetgebiedvan
de waterhuishouding tussen provincie en
waterschappen.
Hoewel nog slechts kort ervaring met dit
overleg isopgedaan kan nu al vastgesteld
worden dat daardoor een aoede basis voor
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gemeenschappelijk verder werken aan het te
voeren waterbeheer is verschaft.
Dat uit zich in concrete samenwerking bij
onderzoeksprojecten diejuist alsgevolg van
deze samenwerking totstand konden worden
gebracht.
Waarschijnlijk biedt een gestructureerd
overleg provincie-waterschappen ter zake
van het waterbeheer in de toekomst nog vele
andere mogelijkheden voor doelmatige
samenwerking.
Immers, waterschappen en provincies hebben
ter zake van het waterhuishoudkundig beleid
en beheer ieder een eigen specifieke taak en
verantwoordelijkheid.
Het waterschap dat als functionele
democratie het waterbeheer inzijn volle
omvang - niet meer en niet minder opgedragen heeft gekregen en de provincie
die erzorgvoor heeft tedragen datdit beheer
beter afgestemd isen harmonieert met
andere sectoren vanoverheidszorg enomdie
reden de hoofdlijnen van het te voeren
beheer aangeeft.
De hieruit voortvloeiende samenwerking is
niet alleen noodzakelijk wanneer eenmaal
per 10jaar een plan opgesteld moet worden
maar iseven noodzakelijk om een groot
aantal problemen dat in de planperiode aan
het licht komt op een juiste wijze op te
kunnen lossen. Wij zijn er althans van overtuigd dat problemen als onderwaterbodems,
integraal waterbeheer, rioleringen, verzuring
en dergelijke om maar een aantal actuele
items te noemen, een permanent overleg
tussen waterschappen en provincie vereisen.
Door de in Noord-Brabant gekozen wijze
van samenwerking moet het ook mogelijk
zijn om de discussie tussen provincies en
waterschappen die steeds weer gaat over
competenties (gaat de provincie niet op de
stoel van hetwaterschapzitten)te overstijgen.
Erkennende dat beide overheden ieder voor
zich een bepaalde positie innemen bewijst
men hetwaterbeheereengroteredienst door
samen concrete problemen te bespreken en
op te lossen dan de discussie op het wat
abstracte niveau van 'principes' te blijven
houden.
De toekomst zal Ieren of dit een juiste
inschatting is geweest.
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Om de achterstand die inNederland is
opgelopen in de renovatie van het openbare
rioleringsnet (de buitenriolering) weg te
werken, isde Stichting Platform Buitenriolering Nederland (Rioned) opgericht.
Dit wil zij realiseren door onder meer het
doen ontwikkelen van kostenbesparende
renovatietechnieken en het verzamelen en
verspreiden van kennis en ervaring.
Rioned wilmet publikaties en congressen
alle betrokken instanties, bestuurders,
technici en ondernemers informeren over de
toestand van de rioleringen en over de
maatregelen die kunnen worden getroffen.
In het platform zijn gemeenten, bouwondernemingen, adviesbureaus, beroepsorganisaties en onderwijsinstellingen
vertegenwoordigd. Als eerste en enige
platform in Nederland vormt Rioned een
belangrijke informatiebron voor overheid en
bedrijfsleven.
De renovatie en vervanging van riolen isin
veel gemeenten nog nietgoed op gang
gekomen. Dit ismede het gevolg van een
gebrek aan financiële middelen en nog te
geringe ervaring met renovatietechnieken.
De huidige achterstand bedraagt zo'n
5 à 7,5 miljard gulden. Als men niet tijdig
maatregelen neemt, komt daar jaarlijks zo'n
half miljard bij.Uitstel van onderhoud leidt
tot kapitaalvernietiging. De gevolgen van
onvoldoende beheer zijn verzakking van
wegen, stankoverlast, rattenplagen,
verstopping en verontreiniging van het
grond- en het oppervlaktewater.
Het renoveren van rioleringen kost ergveel
geld. De financiële middelen van gemeenten
zijn ontoereikend en zullen ook in de
toekomst schaars blijven. Juist daarom wil
Rioned technieken en methoden ontwikkelen die verantwoorde renovatie tegen
lage kosten mogelijk maken.
In Nederland hebben we te maken met de
eerste generatie riolering. Daardoor isnog
niets bekend over de technische en
economische levensduur. Om dit op te
vangen wil Rioned onderzoek naar de relatie
tussen leeftijd vanderioleringendematevan
onderhoud stimuleren.
De Ministeries van Economische Zaken en
VROM hebben projektgerichte bijdragen in
het vooruitzicht gesteld. Ook het bedrijfsleven heeft financiële steun toegezegd.
De voorlopige begroting van Rioned
bedraagt voor 1987 ƒ 900.000-, een bedrag
dat naar verwachting tot ca. ƒ 2.000.000kan stijgen. Aan gemeenten zaljaarlijks een
bijdrage van enkele dubbeltjes per huisaansluiting worden gevraagd.
Voor nadere informatie:
Ir. J. B. M. Wiggers, Postbus 85,3800 AB
Amersfoort, telefoon 033 -68 23 44,
secretaris van dewerkgroep diede oprichting
van de Stichting Rioned heeft voorbereid.

