De toekomstvandeplanningvandeopenbarewatervoorziening

Voordracht gehouden op de 78e algemene ledenvergadering van de VEWIN op 27juni 1986te Utrecht.

Het afgelopen jaar heeft ir. Rob Kreutz,
destijds verbonden aan mijn sectie van de
TU Delft, in opdracht van de VEWIN een
studie verricht naar de planvorming van de
openbare watervoorziening binnen de planen besluitvorming van de overheid met
betrekking tot waterbeheer, milieubeheer en
ruimtelijke ordening.*
Deze studie kan geschetst worden alseen
poging om het krachtenveld waarbinnen de
Tienjarenplanning van de VEWIN zich
voltrekt in beeld te brengen.

PROF. MR. J. WESSEL
Hoogleraar bestuursrecht
en bestuurskunde
TU Delft

Dit krachtenveld istamelijk complexensterk
in beweging. In snel tempo zijn deelsin
aansluiting op, maar overwegend naast, de
reeds bestaande planologische kaders tal van
wettelijke verplichtingen en buitenwettelijke
initiatieven gericht op het opstellen van
waterhuishouding- en milieubeleidsplannen,
elk met hun eigen besluit- en planvormingskaders tot stand gekomen. Recentelijk is
voorts de regeling voor de milieu-effectrapportage in werking getreden, terwijl ook
de Wet op de Bodembescherming zijn
schaduw vooruitwerpt.
De belangrijkste bewegingen in het veld
worden in het rapport aldus omschreven:
—nadruk opeen integrale benaderingvande
problematiek;
—aandacht voor de effecten van allerlei
mogelijke activiteiten op het water- en
milieubeheer;
—toenemende invloed van de provincie als
coördinator van allerlei maatschappelijke
initiatieven, afkomstig uit diverse sectoren in
plannen voor ruimtelijke ordening, waterhuishouding en milieubeheer.
Doel van de studie wasde voor de openbare
watervoorziening relevante besluit- en
planvormingskaders op het gebied van
waterhuishouding, milieubeheer en ruimtelijke ordening in kaart te brengen en dezich
daarbij voordoende knelpunten voor de
openbare watervoorziening op te sporen.
De kardinale vraag daarbij was hoe de
openbare watervoorziening haarbelangen nu
en in de toekomst veilig kan stellen.
In het door ir. Kreutz vervaardigde eindrapport wordt de problematiek opgesplitst in
drie probleemvelden, namelijk het verdelingsvraagstuk (kwantiteit van de grondstof), het
beschermingsvraagstuk (kwaliteit van de
* Exemplaren van dit onderzoeksrapport zijn tegen
betaling verkrijgbaar bij de Faculteit Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen, afd. Dictatenverkoop.
Kanaalweg 2B, 2528 EB Delft.

grondstof) en het ruimtelijk vraagstuk
(verdeling vandeschaarse ruimte).Van deze
probleemvelden heeft hij achtereenvolgens
de kenmerken en de besluitvorming beschreven. Daarna ishij ingegaan op de
planvorming voor de openbare watervoorziening (het Tienjarenplan). Daarbij zijn de
knelpunten voor de openbare watervoorziening met betrekking tot de drie probleemvelden en het Tienjarenplan geïnventariseerd.
Tenslotte zijn de oorzaken van de knelpunten
aangegeven enmogelijke oplossingsrichtingen
aangedragen (zie schema A).
In totaal werden, onder andere via bestudering van vakliteratuur en interviews met
vertegenwoordigers van waterleidingbedrijven, 11belangrijke knelpunten
gesignaleerd. Speciale aandacht werd
uiteraard besteed aan de consequenties van
de gesignaleerde knelpunten voor de inhoud
en procedure van het Tienjarenplan.
In de studie worden aanbevelingen gedaan
ten behoeve van:
a. kortere vergunningsprocedures,
b. meer uniformiteit tussen provinciale
grondwaterverordeningen,
c. afstemming ruimtelijke ordening en
watervoorziening,
d. afstemming tussen grondwaterplan en
Tienjarenplan,
e. koppeling tussen vergunningprocedure
en Tienjarenplan,
f. afstemming tussen het Tienjarenplan en
de waterkwaliteitsplannen van Rijk en
provincie.
Uit het rapport wordt duidelijk dat bij de
planning sprake isvan een spanningsveld
tussen het grondwaterplan uit de Grondwaterwet en het Tienjarenplan vastgesteld
krachtens hoofdstuk 4 van de Waterleidingwet. Er issprake van een botsing tussen de
autonomie en verantwoordelijkheid van de
Schema A.
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waterleidingbedrijven enerzijds en de
algemene belangenafweging door de
provincie, die soms mede door lokaalpolitieke factoren wordt ingegeven,
anderzijds. Over de afstemming tussen beide
plannen worden in het rapport op blz. 87
onder meer de volgende drie suggesties
gedaan:
—In de Grondwaterwet en/of inde Wet op
de Waterhuishouding dient, in verband met
tegenstrijdigheden tussen het grondwaterplan en het Tienjarenplan, een conflictoplossend instrument opgenomen teworden.
—Er dienen wettelijke voorschriften
(bijvoorbeeld in het kader van de Wet op de
Waterhuishouding) te komen ten behoeve
van de koppeling van procedures ter voorbereiding van het Tienjarenplan en het
grondwaterplan.
—De VEWIN en directie D dringen bij de
provincies aan op het hanteren van
éénduidige uniforme uitgangspunten
(prognoses, winbare hoeveelheden, etc.) bij
de opstelling van grondwaterplannen. Door
tijdige onderhandeling in het kader van de
opstelling van Tienjarenplan en grondwaterplan van VEWIN en waterleidingbedrijven
met de provinciale diensten dienen tegenstrijdigheden tussen beide plannen voorkomen te worden.
In het verlengde van dezestudierijst de vraag
welke lessen uithet onderzoek tetrekken zijn
met het oog op de voorbereiding van het 3e
VEWIN-Tienjarenplan. Die vraag dient
mede bezien te worden tegen de achtergrond
van de algemene ontwikkelingen op het stuk
van het waterbeheer. Zoals in tal van
beleidsdocumenten verwoord, streeft men in
de verre toekomst naar een integraal waterbeheer. Wat dient hieronder te worden
verstaan? Dat isniet geheel duidelijk.
Gedacht kan worden aan een samenhangend
beheer van grondwateren oppervlaktewater,
zowel in kwantitatief als in kwalitatief
opzicht. Voor wat het oppervlaktewater
betreft heeft men recentelijk aan de omvang
van het integrale waterbeheer naast de
kwantiteits- en de kwaliteitsaspecten, het
onderwaterbodembeheer, het scheepvaartbeheer en het oeverbeheer toegevoegd.
Of ook op het terrein van hetgrondwater een
verdergaande integratie dan dieinde richting
van het oppervlaktewaterbeheer wordt
beoogd isniet duidelijk. Dan komt men nog
verder inde sfeer vande bodembescherming,
de mijnwetgeving, en dergelijke terecht dan
thans reeds het geval is.

Knelpunten ( Hf 5)

1
Oorzaken ( Hf 6)

1
Oplossingsrichtingen (Hf 7 )

Afgezien van de vraag hoever precies zich de
integratie dient uittestrekken lijkt het zinvol
een onderscheid temaken tussen geïntegreerd
beheer en integraal beheer.
Onder een geïntegreerd beheer verstaan we
een beheer waarbij afstemming plaatsvindt
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tussen de diverse beheerders van onderdelen
van het watersysteem.
Integraal beheer omvat dan een situatie
waarbij de diverse beheerstaken onder één
beheersverantwoordelijkheid worden uitgeoefend.
Toegepast op het beleidsterrein van de
watervoorziening impliceert dit dat bij een
geïntegreerd beheer de bedrijfstak ook op
het terrein van de planning nogeen zekere
zelfstandigheid behoudt maar dat bij een
integraal beheer alle beheers- en planningstaken in principe bijéén instantie (bijv. de
provincie) zullen gaan berusten.
Voor wat het grondwaterbeheer betreft zal
naar verwacht mag worden in de toekomst
door de overheid een veel actiever beheer
worden gevoerd dan inhet verleden. Behalve
door het streven naar een actiever integraal
waterbeheer zal de toekomstige maatschappelijke situatie ook gekenmerkt worden door
een toenemende aandacht voor waterkwaliteitsaspecten. Die waterkwaliteitsaspecten zullen een rol spelen bij de keuze
van de grondstof voor de watervoorziening
(grondwater of oppervlaktewater), bij de
keuze van de locaties (welke mate van
verontreiniging in de grondstof iste
verwachten resp.welke verontreinigingen
zullen door de onttrekking verder worden
verspreid) en bij de behandeling van het
water alvorens het wordt gedistribueerd.
Met name de relatie met de volksgezondheid
(verband met voedsel, reststoffen, kanker)
zal aan betekenis gaan winnen.
De vraag rijst langs welke weg vorm gegeven
zal kunnen worden aan het streven naar een
actief integraal waterbeheer enerzijds en een
toenemende aandacht voor de kwaliteit van
het water ten behoeve van de watervoorziening anderzijds. Dat de provincie
hierbij een belangrijke rol zal gaan spelen als
instantie belast met de vaststelling van
waterhuishoudingsplannen, waaronder voorlopig nog grondwaterplannen en waterkwaliteitsplannen, werd hierboven reeds
vermeld.
Daarnaast draagt de VEWIN een eigen
verantwoordelijkheid voor de planning in de
bedrijfstak, waarbij volksgezondheidsaspecten, bedrijfszekerheid, continuïteit
en rendement een grote rol spelen.
De vraag rijst welke strategie de VEWIN zal
kunnen huldigen ten aanzien van de
toekomstige structuur van een meer
geïntegreerd waterbeheer en wat dit
betekent voor de opzet van het 3e VEWINTienjarenplan.
Voor de waterleidingbedrijven zullen de
grondwaterplannen vangrote betekenisgaan
worden, onder meer omdat zijeen bijdrage
kunnen leveren tot bescherming van de
kwaliteit en richtinggevend kunnen zijn voor
toekomstig onderzoek. Hun betekenis ont-

lenen ze echter vooral aan het feit dat ze als
toetsingsbasis voor vergunningverlening
zullen worden beschouwd. En die toekomstige vergunningverlening zal moeten
beantwoorden aan de zojuist genoemde vier
eisen geldend voordebedrijfstak. Het belang
kan worden geïllustreerd door te veronderstellen dat sommige provinciebesturen
toekomstige grondwaterlocaties buiten
ecologisch waardevolle landschappen zullen
trachten te lokaliseren, waardoor in de
toekomst water aan thansvoorakkerbouw in
gebruik zijnde gebieden zal moeten worden
onttrokken. Dit zal leiden tot hoge
schadeclaims en zal het rendement van de
bedrijven kunnen beïnvloeden.Tevenszalde
problematiek van de waterkwaliteit (invloed
vermesting, en dergelijke) daarbij een rol
kunnen spelen.
Het isdan ook zaak omvanuit deVEWIN de
inhoud van die grondwaterplannen nauwgezet te begeleiden, onder meer door erop
vooruit te lopen bij de opstelling van
toekomstige Tienjarenplannen. Die begeleiding zou zich met name kunnen richten op
de omvang en aard van het te verrichten
onderzoek en mogelijke maatregelen om een
effectieve kwaliteitsbescherming tot stand te
brengen. Van de vele vragen die bij de
opstellingvan toekomstige Tienjarenplannen
rijzen, wilikerslechtstweeaan uvoorleggen:
1. Dient het toekomstige Tienjarenplan een
puur sectorplan te zijn of tevens een ruimere
visie te vertolken door daarin mede andere
belangen te betrekken en zoja welke?
(inhoudelijke vraag)
2. Dient de voorbereiding te geschieden
door regionaal of provinciaal samengestelde
werkgroepen'? (organisatorische vraag)
Een derde (meer procedurele) vraag die ik
hier onbesproken laat ishoe in de praktijk
conflicten tussen Tienjarenplan en grondwaterplannen zullen worden opgelost. Thans
wordt zo'n conflict pas algeheel manifest bij
de weigering van de benodigde vergunningen.
Denkbaar iseen tussenstap tussen plan en
vergunning in de vorm van een projectplan,
dat zowel aan het Tienjarenplan alsaan het
grondwaterplan moet worden getoetst.
Een dergelijk conflict doet zich thans bijvoorbeeld voorindeprovincie Zuid-Holland
met betrekking tot deinfiltratie inde duinen.
Het lijkt mij niet raadzaamn op dit moment
in dit verband verder op deze vraag in te
gaan. Ik ga er overigens van uit dat de
wettelijke structuur van de planning van de
drink- en industriewatervoorziening u
voldoende bekend is.
Het komt mijvoordat ualsVEWIN-Ieden in
de komende periode het vooren tegen vande
twee eerstgenoemde opties tegen elkaar zult
moeten afwegen en terzake tot besluitvorming zult moeten komen. Daarna dient u
als VEWIN —hoe die besluitvorming ook
uitpakt —alséén man of vrouw achter dat

standpunt te gaan staan en dit krachtig naar
buiten uit te dragen. Die eenheid vooral is
essentieel, want zonder die hebt ugeen
invloed. Het gezegde luidt niet voor niets:
eendracht maakt macht.
Bij die besluitvorming zal tevens een reële
inschatting moeten worden gemaakt van de
maatschappelijke ontwikkeling en van het
eigen functioneren binnen het voor uw
activiteiten relevante krachtenveld. Op dat
punt isde moeilijkheid dat iedereen wel de
mond vol heeft over integraal waterbeheer,
maar dat daartegen veelweerstand bestaat en
dat we mijns inziensdeeerstkomende 10jaar
niet veel verder zullen komen dan een
geïntegreerd waterbeheer. En dat zalopzich
almoeilijk genoegzijn.Overigenslijkt hetme
waarschijnlijk dat op langere termijn verdere
integratie verwacht magworden. Uiteindelijk
valt daar niet aan te ontkomen.
Maar voor de korte termijn behoeft dit
streven dat zich thans vooral manifesteert in
Gelderland en Groningen nog niet landelijk
maatgevend te zijn. Wel zult u binnen
afzienbare tijd in plaats van uitsluitend met
grondwaterplannen te maken krijgen met
waterhuishoudingsplannen, dus met plannen
mede gericht op het oppervlaktewater.
Ik kom nu bij de voors en tegens van beide
vraagstellingen, te beginnen bij vraag 1:
Wanneer het toekomstige Tienjarenplan een
puur sectoraal plan isheeft dat de volgende
voordelen:
—het kan duidelijk streven naar maximalisering of optimalisering van de watervoorzieningsbelangen;
—er hoeft minder teworden afgewogen, men
isduidelijker en vermijdt pijnlijke beslissingen
en isdus sneller klaar.
Wanneer men andere belangen in het plan
betrekt ontstaat het volgende beeld:
—het ismoeilijk een grens te trekken welke
belangen nog wel en welke niet meer moeten
worden meegewogen en inwelke mate.
Op dit punt zou aansluiting gezocht kunnen
worden bij de waterhuishoudingsplannen.
Een voordeel isdat een eenmaal gemaakte
afweging meer overtuigingskracht heeft
tegenover derden;
—een nadeel isdat de optimalisering van de
watervoorzieningsbelangen minder helder
gepresenteerd kanworden, ofschoon door de
argumentatie in het plan die lacune kan
worden vermeden;
—een ander nadeel isdat meer beslissingen
moeten worden genomen, gepaard gaande
met meer overleg en vergaderduur.
Persoonlijk heb ik—alsik dat hier te berde
mag brengen - een lichte voorkeur voor een
plan dat rekening houdt met een bredere
afweging in ruimtelijk, milieukundig en
waterhuishoudkundig verband. Aangesloten
moet worden bij de filosofie van de milieueffectrapportage zodat effecten van alternatieven (bijvoorbeeld gebruik van opper-
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vlaktewater) duidelijk zichtbaar worden, bij
voorkeur met een prijskaartje. Denkbaar is
ook de volgende vraagstelling: wat kan waar
onttrokken worden uit ecologisch oogpunt
rekeninghoudend met de noodzaak van
bodembescherming? En hoe kan oppervlaktewater of grondwater van elders
aangevoerd worden en tegen welke kosten?
Zo'n plan isweliswaar moeilijker tot stand te
brengen, maar zal naar buiten toe- en daar
gaat het om —aan gezag winnen. Het moet
een plan zijn dat ten grondslag gelegd kan
worden aan politieke besluitvorming in
provinciale staten ter amendering van
mogelijkerwijs uit andere hoeken voorgestelde intenties.
Het andere standpunt isoverigens verdedigd
door ir.Th. G. Martijn tijdens hetop7 maart
1986 te Amersfoort gehouden symposium
'Naar een integraler waterbeheer'
(zie H 2 0 (19) 1986,nr. 17,pag. 390-391).
Deze stelde dat elke sector bij voorkeur,
onverdeeld met andere sectoren, zijn eigen
eisen en wensen zal dienen te formuleren en
gestalte te geven'.
Daarmee kom ik bij de tweede vraag: de
wijze van voorbereiding van het plan.
Voor provinciaal samengestelde groepen zou
kunnen pleiten dat men alsdan nauwe aansluiting kan zoeken bij de eveneens
provinciaal opererende opstellers van de
provinciale grondwaterplannen, resp. de
toekomstige integrale waterhuishoudingsplannen. Op die wijze kan dan in eerste
instantie maximale invloed worden uitgeoefend.
Voor een regionale aanpak pleit dat men
zichzelf niet direct laat gelijkschakelen met
de planningstructuur op het terrein van de
waterhuishouding. Zou men ditweldoen dan
bestaat de kans dat men zichzelf op den duur
uit de markt prijst. De Provincie neemt dan
de taken van de VEWIN over.
Persoonlijk lijkt mij een voorbereiding
in regionaal verband te verkiezen.
Deze methode biedt vooralsnog een garantie
voor het overleven van een door de bedrijfstak gedragen planning van onderop, die in
harmonie gebracht kan worden met overheidsprognoses, die doorgaans van bovenaf
worden ontwikkeld op basis van macroeconomische ramingen. Mijn voorkeur gaat
dus uit naar: planning in bovenprovinciale
regio's. Dit biedt de mogelijkheid tot het
leggen van verbanden over de provinciegrenzen heen (watersystemen hebben zo hun
eigen grenzen zoals ook blijkt uit de
organisatie voor het oppervlaktewater, zie
bijvoorbeeld een hoogheemraadschap
Rijnland, gelegen in Noord- en ZuidHolland) diebijeenzuiverprovinciale optiek
onder druk zouden komen te staan. Deze
aanpak kan ook leiden tot een verdere
reductie van onvoldoende gerechtvaardigde
toekomstige ruimteclaims voor uitbreiding

van wingebieden en tot grotere bedrijfszekerheid door het aanleggen van koppelleidingen.
Samenvattend mag ik stellen dat ikin
aansluiting op het onderzoek van ir.Kreutzu
vandaag heb mogen confronteren met een
tweetal voor uw organisatie brandende
kwesties verband houdend met het komende
Tienjarenplan en deterzakedoorde VEWIN
te volgen strategie. Ik hoop dat ik u terzake
op het goede been heb kunnen zetten.
Bovenal hoop ik uw aandacht te hebben
gericht op de noodzaak van een gezamenljke
strategie onder het motto: eendracht maakt
macht.
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aan het Bureau NVB, Corvus 46,
5527 ED Hapert.
Bij overschrijding van het maximum aantal
deelnemers (16percursus)zal,bijvoldoende
deelname, een volgende cursus worden
georganiseerd. Bovendien zullen opgeleide
cursisten in de gelegenheid worden gesteld
tezijnertijd deel te nemen aan herhalingsoefeningen.
Deze oefeningen zullen sectorsgewijs worden
gehouden teneinde de daaraan verbonden
kosten zo laag mogelijk te houden.
Inlichtingen overdecursussen en herhalingsoefeningen kunnen worden verkregen bij de
voorzitter van de vakgroep: ing.J. Godschalk
te Klaaswaal, tel.nr. 01864 - 3175.

•

Cursussen Grondmechanica en
Funderingstechniek inhet
seizoen 1986-1987

Opleidingtot NucleairChemisch-Specialist
Tengevolge van de brand in de kerncentrale
van Tsjernobyl en de daaropvolgende radioactieve neerslag die zich over grote gebieden
verspreidde, iser een verhoogde belangstelling ontstaan voor de NC-cursussen,
welke worden georganiseerd door de
vakgroep bescherming waterleidingbedrijven
van de NVB.
In het bijzonder bestaat hiervoor belangstelling in de sector waterleiding-(nuts-)
bedrijven.
Het bestuur van de vakgroep heeft daarom
gemeend haar activiteiten te moeten
voortzetten.
De eerstvolgende NC-cursus zal nu worden
gehouden in de week van 27 t/m 31 oktober
a.s. in Motel West-End nabij Arnhem.
De kosten bedragen op basis van volpension, inclusief syllabiƒ9 0 0 - p e r persoon.
Aanmeldingen kunnen worden gericht

Het komende seizoen zullen weer cursussen
Grondmechanica en Funderingstechniek
worden gegeven onder auspiciën van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling
voor Grondmechanica en Funderingstechniek.
De praktische uitvoering isin handen gegeven
van het Studiecentrum Bijzondere Cursussen
te Zwijndrecht.
Er iseen basiscursus CGF-2 die al sinds
1977 tweemaal per jaar gegeven wordt en
12 avonden in beslag neemt en er iseen
cursus CGF-1 voor hen die dieper op de
materie willen ingaan in dertien avonden.
De lessen van de basiscursus zijn bedoeld
voor mensen uitde praktijk, zoalsopzichters,
uitvoerders en inspecteurs Bouwtoezicht op
tenminste MTS-niveau.
In deze cursuswordt behandeld: het ontstaan
van grondsoorten, grondonderzoek in het
terrein, eigenschappen van de grond,
funderingen, terreinophogingen, bouwputten
en bemalingen. Het doel ishet leren herkennen en omgaan met grondmechanische
problemen in de bouwpraktijk bij grondverzet en funderingen.
Voor decursusCGF-1wordt deze basiskennis
bekend verondersteld en is,omdat dieper
wordt ingegaan op rekentechnieken, een
TH- of een HTS-opleiding gewenst.
Beide cursussen worden afgesloten met een
examen; aan de geslaagden wordt een
diploma uitgereikt.
Cursusdata:
CGF-2: Delft, do. 23-10-1986.
C G F - 1 : Utrecht, do. 23-10-1986;
Delft, di. 21-10-1986.
Van de voorjaarscursussen moeten de
aanvangsdata nogworden vastgesteld.
Inlichtingen: Studiecentrum Bijzondere
Cursussen, Postbus 415, 3330 AK
Zwijndrecht, telefoon: 078 - 1940 00.

