Ruimte voor Water:samen op weg naar de Vierde Nota
Waterhuishouding

Samen om de tafel
Naar verwachting ligt er in 1998de Vierde
Nota Waterhuishouding, hierna te noemen
NW4. Met die nota /al de bestaande
beleidslijn worden voortgezet. 'Het hebben
en houden van een veilig en bewoonbaar
land en het ontwikkelen en in stand
houden van gezonde waterhuishoudkundige systemen die duurzaam gebruik
garanderen' blijft als doelstelling onverminderd van kracht. Dit geldt ook voor
het concept integraal waterbeheer, dat
succesvol is gebleken. Waarom dan toch
een nieuwe Nota Waterhuishouding, af-
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gezien van het verstrijken van de wettelijke
plantermijn? Om het concept te verfijnen
en op enkele punten te verrijken. Zo zal
de nieuwe nota ook richting geven aan
thema's als de Noordzee, waterkeringen
en ontgrondingen. Om ons te bezinnen en
bestaande standpunten te herijken. Om
weer intensief met elkaar van gedachten te
wisselen over ontwikkelingen om ons
heen. Om de dynamiek van het waterbeheer - waar mogelijk - een nieuwe
impuls te geven. Om de vele mensen die
zich met overtuiging inzetten een hart
onder de riem te steken!
De nieuwe Nota Waterhuishouding zou
zich kunnen richten op drie hoofdlijnen:
versterking van de uitvoering, verbreding
van samenhang met de omgeving en
verdieping in nieuwe ontwikkelingen
zie afb. 1).
Versterking van de uitvoering - de hoofdlijn die centraal staat - is nodig om integraal waterbeheer verder in de praktijk te
kunnen brengen. Er is immers voldoende
'robuustheid' nodig om de voorgestane
processen verder op gang te brengen.
W aar mogelijk worden de gesignaleerde
belemmeringen weggenomen, opdat wij
op koers blijven richting streefbeelden van
de Derde Nota Waterhuishouding.
Verbreding van de samenhang met de
omgeving appelleert aan de relatie tussen
watersystemen en het gebruik van de
ruimte er omheen. Het gaat om een
nadrukkelijker afstemming tussen de
l'acetbeleidsvelden water, ruimtelijke
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Samenvatting
De complexiteit van onze omgeving is zodanig toegenomen dat het maken van
beleid niet meer een zaak is van één organisatie. Het is een proces van beeldvorming waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. In dit licht is een visienotitie
opgesteld als aanzet voor discussie, gericht op gezamenlijke vormgeving van de in
1998 te verschijnen Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). In die nota zullen
drie hoofdlijnen centraal staan: versterking van de uitvoering, verbreding van
samenhang met de omgeving en verdieping in nieuwe ontwikkelingen die op het
waterbeheer afkomen. De visienotitie 'Ruimte voor Water' begint met een visie op
het waterbeheer over de eeuwgrens heen tot pakweg 2015. Naar verwachting
zullen sociologische ontwikkelingen een steeds zwaarder stempel drukken op het
waterbeheer. Enkele van die ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Zowel de visie
als de geschetste ontwikkelingen klinken door in tien actuele thema's, variërend
van emissies van stoffen tot water in de bebouwde omgeving. Het geheel is voorgelegd aan vier bij het waterbeheer betrokken personen, die hun bespiegelingen
prijs hebben gegeven. Tot slot zijn de meest prangende discussiepunten samengevat. In het artikel zijn ook gedachten geschetst over de inrichting van de voorgestane discussie.
ordening en milieu alsook met sectoren
zoals natuur, landbouw en recreatie.
Verdieping in nieuwe, maatschappelijke
ontwikkelingen is nodig door de toenemende integratie van waterbeheer in de
samenleving. De ontwikkelingen vragen
om een open houding en een standpunt
van de bij waterbeheer betrokken
organisaties.
Het wordingsproces van de nieuwe nota is
in volle gang. Diverse bouwstenen zijn er
alen andere komen binnenkort beschikbaar. Zo is er natuurlijk de Derde Nota
Waterhuishouding als uitgangspunt voor
\ \ \ 4en de Evaluatienota Water als toetssteen voor het huidige beleid en beheer.
In de loop van 1996 komen de resultaten
van strategisch onderzoek en Watersysteemverkenningen beschikbaar. Zij
hebben onder meer betrekking op de
realiseerbaarheid van het sluiten van
Aß. 1-Hetdrieluikvan KW4: versterking, verbreding
dieping. Ingewoon taalgebruik komen deze
hoofdlijnen neerop:zorgen dat wijgewoon door
kunnen weikal Versterken), maardaarbij zoekenwij
nógmeersteunvananderen(verbreden);gelijktijdig
reageren wijopontwikkelingendieoponsajkomen of
dit iii]zelfgraagwillenzien (verdiepen).
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kringlopen en de stand van zaken van
de grote Nederlandse wateren. Het zijn
weliswaar stevige bouwstenen maar niet
voldoende om een nieuwe nota op te
kunnen baseren. In vergelijking met het
recente verleden komt het waterbeheer
steeds meer in dialoog met de omgeving.
Ook is het aantal bij waterbeheer betrokken organisaties aanzienlijk toegenomen. Het maken van beleid wordt
meer een gezamenlijk proces van beeldvorming over voorliggende keuzes,gebaseerd op actuele kennis en kunde en
geplaatst in het licht van een gemeenschappelijke toekomst van de samenleving. Zo'n gezamenlijk proces van
beeldvorming vraagt om een discussie,
waarbij betrokkenen open staan voor
argumenten van anderen. Het Projectteam
NW4 - waarin diverse organisaties zijn
vertegenwoordigd - staat een heldere
discussie uitdrukkelijk voor. Vanwege het
lopende wordingsproces richting NW4
heeft het Projectteam ervoor gekozen om
de discussie te organiseren rondom een
visienotitie. Het gaat om de notitie
'Ruimte voor Water', die eind oktober van
dit jaar verschijnt. Niet 'wat moet' staat
daarin centraal, maar 'wat zou kunnen'. In
de notitie worden vele vragen gesteld die
wij gezamenlijk zullen moeten beantwoorden.
Proces van zoeken
Achter de visienotitie gaat een proces
schuil van zoeken, aftasten en raadplegen.
Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een
belichting van het waterbeheer vanuit
verschillende invalshoeken. Deze hangen
met elkaar samen en vullen elkaar aan.
Ondanks dat is de inhoud niet uitputtend.
Tijdens de voorgestane discussie is er
duidelijk ruimte voor aanvullingen en
andere gezichtsvelden.
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De notitie begint met een visie op waterbeheer over de eeuwgrens heen. Een visie
is geen statisch beeld maar een schets van
een proces. In dat licht zal het waterbeheer naar verwachting steeds meer in
dialoog raken met de omgeving. Economische, ecologische en sociologische
ontwikkelingen zullen in toenemende
mate richting geven aan het waterbeheer
en ontvangen ook steeds sterker impulsen
vanuit het waterbeheer (zie afb. 2).De

thema's het precies gaat hangt mede af
van de discussie. In de visienotitie zijn
tien thema's belicht, waarvan het aannemelijk is dat zij een plaats krijgen in
NW4 (zie tabel I).Voor elk thema zijn de
karakteristieken in enkele zinnen vervat,
zijn de punten van zorg aangegeven en
zijn mogelijke oplossingsrichtingen
geschetst. In enkele gevallen gaat het om
heel verschillende oplossingsrichtingen.
Dat vraagt dus om keuzes. Ook zijn open
vragen gesteld, die vanuit de discussie
moeten worden beantwoord.
TABEL I - In devisienotitie belichte thema's.

Ecologie
Integraal
Waterbeheer

%
Sociologie

Ajb. 2 - Waterbeheerkomt steeds meerindialoogmet
sturende ontwikkelingenvanuit economie, ecologie en
sociologie. Een interpretatie hiervanstaatvoorde
middelen, heterfgoedvoorvolgendegeneraties ende rol
enhoudingvan demens. Een duurzameontwikkeling
vraagtomeenproces van zoekennaarsteeds nieuwe
evenwichten.

uitdaging ligt daarmee vooral in adequate
communicatie, opdat signalen van beide
kanten worden gehoord en daadwerkelijk
leiden tot acties.Onderhandelingen tussen
organisaties vinden dan vooral plaats
tijdens de wordingvan plannen en werken
zosamen toe naar besluitvorming. De bij
waterbeheer betrokken organisaties
worden meer en meer de regisseurs van
het spel van afweging, waarin water de
hoofdrol speelt. Samen met projectontwikkelaars, natuurverenigingen, watersportfederaties, agrariërs, etc.zetten zij de weg
uit naar een meer duurzame samenleving,
met water als substraat.
Met de weergegeven visie is een proces
geschetst dat voor een deel al is ingezet. In
toenemende mate klinken signalen uit de
samenleving die ook vanuit het waterbeheer om een reactie vragen. Het zijn
ontwikkelingen die van belang zijn voor
het toekomstig waterbeheer. Enkele van
die ontwikkelingen zijn in de notitie in
beeld gebracht. Het gaat om zelfsturing
naast sturing, ambities die moeten passen,
de noodzaak om prioriteiten te stellen, de
samenhang met andere beleidsvelden, het
gebiedsgericht benaderen van watersystemen en internationale samenwerking.
Deze ontwikkelingen zullen doorklinken
in de thema's van NW4. Om welke

-

veiligheid langs grote rivieren en kust
omgaan met kust en zee
gebruik van water
emissie van stoffen
waterbodems
natte natuurontwikkeling
verdroging
water in de bebouwde omgeving
omgaan met onze omgeving
bestuur van watersystemen

Zowel de visie,de ontwikkelingen als de
thema's zijn verwoord door een team van
acht personen, alle betrokken bij het
waterbeheer. Elk teamlid heeft zich
verlaten op eigen kennis en kunde, op
aangereikte informatie vanuit hun achterban en de inhoud van gevraagde en spontane bijdragen van anderen. Ondanks het
open proces van zoeken, aftasten en raadplegen hebben de teamleden onmiskenbaar een stempel gedrukt op de visienotitie. Op zich niets mis mee,want ook
beleidsvoorbereiding is mensenwerk.
Bovendien is de visienotitie niets meer
of minder dan een aanzet voor discussie.
Toch was er de behoefte om ook anderen
heel expliciet aan het woord te laten, enerzijds als reflectanten op een concept van
de notitie en anderzijds als betrokkenen
bij water en de toekomst van de samenleving. Er zijn vier interviews gehouden,
waarvan de verslagen integraal zijn opgenomen in de visienotitie. De interviews
schilderen op spontane wijze een decor
van overeenkomsten en verschillen, als
achtergrond voor de komende discussie.
De notitie als geheel is bedoeld als aanzet
voor discussie. Als handreiking zijn de
meest prangende vragen en stellingen
gebundeld. Om reden van helderheid zijn
zij ondergebracht bij de thema's en geplaatst binnen het drieluik van versterking,
verbreding, verdieping. Ter illustratie zijn
hierna enkele vragen opgenomen.
- Verontreinigde waterbodems alleen
saneren bij ecotoxicologische bezwaren?
- Moet verplaatsing of toepassing van slib
klasse 2en 3binnen hetzelfde klassegebied mogelijk worden?

- Hoe gaan wij om met de diepste punten
van Nederland?
- Ruimte voor een gebiedsgerichte benadering van watersystemen?
- Beheer van grondwater van provincies
naar waterschappen?
- Uitbreiden van Gemeentelijk
RioleringsPlan naar Gemeentelijk WaterPlan?
Vooruitlopend op de discussie tekenen
zich enkele algemene noties af:
- Water is de stille motor van onze
economie.
- Water is voor ons land een ordenend
principe.
- Water houdt mensen in beweging.
- Water heeft zelf ook ruimte nodig.
- Water van goede kwaliteit is een
schaars goed.
Hoe nu verder?
Samen invulling geven aan het toekomstig
waterbeheer is de inzet van het Projectteam NW4. Hoe richten wij dat nu in?
Allereerst door voldoende ruimte vrij te
houden voor initiatieven van anderen,
waardoor verrassende wendingen in de
procesgang tot de mogelijkheden behoren.
Dit vraagt om flexibiliteit in de planning
van activiteiten en om acceptatie van
onzekerheden. Een gezamenlijk proces
vereist een goede communicatie tussen
betrokkenen. Met het oog op de organisatie ervan gaan de gedachten uit naar een
aantal landelijke 'rondetafelgesprekken'
tussen partners. Vooralsnog zal het gaan
om 5à 10van dergelijke gesprekken, die
met regelmaat op de kalender van het
komende halfjaar worden gezet. Daarnaast
zullen ook regionaal bijeenkomsten
worden georganiseerd, waar vooral
gebiedseigen ontwikkelingen voor het
voetlicht zullen komen. Verder ligt het
voor de hand dat ook de reguliere
overleg- en afstemmingsgremia worden
benut om een bijdrage te leveren aan de
discussie.Voor het succes van al deze
bijeenkomsten is het van belang om
telkens te voorzien in een goede verslaglegging, waarin ideeën, standpunten,
argumenten, verschillen en overeenkomsten worden vastgelegd. Ook is het
van belang dat deelnemers zich voortdurend een actueel beeld kunnen vormen
van de procesgang en de tussentijdse
resultaten, waarin hun bijdragen zijn
vervat. Als hulpmiddel kan hierbij worden
gedacht aan een interactief informatiesysteem via Internet. Het Projectteam zal
voortdurend en adequaat aansturen op
tussentijdse conceptteksten voor NW4.
Het is overigens aannemelijk dat de
discussie niet voor alle thema's gelijkvormig zal verlopen. Voor sommige

609

H 2 0 (28) 1995, nr. 20

thema's zal zich eerder een lijn aftekenen
dan voor andere thema's. Voor enkele
thema's is het denkbaar dat zich zeer
uiteenlopende standpunten zullen
manifesteren. Ook dan blijven 'openheid'
en 'maatwerk' de sleutelwoorden.Juist in
dergelijke gevallen kan worden gedacht
aan een breed publiek debat via de media.
Voornoemde opties zijn niet volledig maar
geven de gedachtenvorming weer binnen
het Projectteam ten tijde van het schrijven
van dit artikel, begin september van dit
jaar.
Tot slot
De voorgestane discussie staat primair in
het teken van een gezamenlijke, inspirerende nieuwe Nota Waterhuishouding als
basis voor het waterbeheer aan het begin
van de volgende eeuw. Het uitbrengen
van de regeringsbeslissing is gedacht in
1998.Met het uitkomen van die nota gaat
het proces van beeldvorming echter
gewoon door. Ook NW4 is immers geen
eindbeeld maar het begin van een nieuwe
plancyclus. Vanwege het tempo en de
intensiteit waarmee ontwikkelingen op het
waterbeheer afkomen, is betrokkenen ook
na NW4 geen rustperiode gegund.
Wellicht geldt dan meer dan ooit dat de
vaart erin moet blijven en dat actieve
samenwerking een voorwaarde is om als
organisatie een waardevolle bijdrage te
kunnen blijven leveren.
Zoals gezegd is de visienotitie bedoeld als
aanzet voor discussie over het waterbeheer. Zo mogelijk vormt het ook een
aanleiding voor initiatieven bij partners
die buiten de directe reikwijdte van het
Projectteam liggen. De notitie als een
'rolling stone', die tot in de uithoeken van
de bij waterbeheer betrokken organisaties
doorrolt, vooral niet te lang in de postvakken blijft liggen en een aansporing zal
zijn om emoties, ideeën en initiatieven los
te maken. 'Ruimte voor Water' als 'steen
des aanstoots'.
Dit artikel is mede geschreven namens
de overige teamleden: Adrie van Broekhoven, EricJagtman, Herman Peters,
EelkeTurkstra, Sjaak de Wit en Kees
Wulffraat. Als team zeggen wij dank aan
de vier geïnterviewde personen voor hun
medewerking en aan de vele tientallen
Personen die vanuit hun betrokkenheid
suggesties en reacties hebben aangereikt.
Voor nadere informatie over 'Ruimte
voor Water' alsook voor suggesties voor
de discussie verwijzen wij naar het
Projectteam NW4, Postbus 20907,
2500 EX's-Gravenhage, telefoon
070-31143 69,fax 070-3114300.
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H. BLEUMINK, F.J. KOEKOEK and G. VAN
VUREN:
Provincial groundwater policy for sprinkler
k0h, — +k0 (5)
irrigation in the Netherlands: how to
az
distribute scarce groundwater?
waarin q de fluxdichtheid (m/dag) is.De
Several provinces in the Netherlands recently
lineaire convectie-dispersie vergelijking
adopted a policy, which aims to reduce the volume
of groundwater used for sprinkler irrigation. The
blijkt ook voor de flux te gelden:
main policy measure is to partly prohibit the use of
dq
groundwater, up till now only for the sprinkling of
/, dq ^uu **«
(6)
pastures. Important criterion for this policy has
dt
' dz
° ' tV
been the 'profitability of sprinkler irrigation'.
Research seems to show that sprinkling of pastures
Deze vergelijking geldt voor kleine
generally is not profitable. Since the 1970's,
schommelingen van q rond een bepaalde
however, sprinkling of pastures has become
gemiddelde flux, qgcnr Met de vergelijking
extremely popular among Dutch farmers.
kan het verloop van de grondwateraanThe question is raised whether the use of
'profitability' in the design of groundwater policy is
vulling op een bepaalde diepte berekend
justified. Three arguments make this doubtful: 1)
worden.
the discrepancy between the non-profitability of
sprinkling of pastures according to researchers, and
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A rapid screening of surface water on 2,4-D
onverzadigdezone tenbehoevevan
using an immunoassay
grondwatermodellen. Rapport SWI 95.142, Kiwa,
The quality control for the drinking water producNieuwegein.
tion requires a frequent analysis on surface water
(the raw material', e.g. on pesticides, for which,
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according to the EC-directive, a norm of 0.1 ^g/1
applies. For the analysis of polar, water soluble,
compounds (GC, HPLC) a labour-intensive extraction is needed. It makes the total analysis expensive
and time-consuming. The immunoassay offers the
possibility to screen a great number of samples for
an analyte. On the basis of 2,4-D an evaluation of
commercial available immunoassay-kits is made.
Some adaptations of the operating procedure were
made. The assays offers the possibility to measure
the concentration 2,4-D of a great number of
samples within a couple of hours. Agood correlation is found between the immunoassay and a reference method (GC-MS;.The detection limit about
0.05 /jg/[ is much lower than the norm concentration, the cross-reactivity (a response of a related
compound appeared to be not more than a few
percents. Therefore the 'conventional' analysis can
be limited to the samples that show a concentration
ot 2,4-D about or higher than the norm-concentration in an immunoassay. With this method, a more
frequent sampling may be possible.
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