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Naardoorbraken in
het watermanagement
HetwaterbeheerinNederlandistamelijkcomplex,nietindelaatsteplaatsdoorhet^rote
aantal betrokkenpartijen.Maarnietiedereenis
evenbetrokken,waardoordeuitvoeringachter
blijft bijhetbeleid.Inditartikelwordenvoorstdlengedaanomdoorbraken indeuitvoering
vanhetwaterbeleid tecreëren.
Waterbeheerders en -beleidsmakers
staan vooreendilemma.Enerzijds doenze
hetgoedindeogenvandeNederlandse
bevolking,waardoordebetrokkenheid van
diebevolkinggering is.Anderzijds verandert
hetwaterbeheer enheeft diezelfde beheerder
ofbeleidsmaker debevolkingnodigomde
veranderingen door tekunnen voeren.
Hetwaterbeleid heeft eenparadigmaveranderingondergaan.Erwordt wel
gesprokenvande'verlichting'binnen het
waterbeleid.Steedsmeer wordt gebruik
gemaaktvandenatuurlijke eigenschappen
vanwatersystemen enwaterbeheer maakt
steedsmeeronderdeel uit van integrale
beleidsvorming.Deze'verlichting'isontwikkeldengeaccepteerd in kringen vandeskundigen.Politiekenmaatschappelijk is
echternauwelijks sprakevan belangstelling
voordezeparadigmaverandering. Onderdelenvanhetnieuwewaterbeleid,zoalshet
creërenvannoodoverloopgebieden, ondervindenzelfsveelweerstand bijdebevolking.
Incidenten inhetwaterbeheer,zoalsde
hogewatersin 1993 en 1995endedoorbraak
bijWilnis,hebbeneenstimulerende werkingophet ontwikkelen vannieuw beleid
enhettreffen vanmaartregelen. Hetcollectiefgeheugen isechtervankorteduur en
daarmeehetdraagvlakvoormaatregelen na
eencalamiteitofincident.
HetRijkdoetverwoedepogingen omdie
betrokkenheid teverbeteren,met namedoor
middelvandepubliekscampagne 'Nederlandleeft metwater'.Erzijn verschillende
oorzakenaantegevenwaaromdezecampagnenieteffectief is.
Indeeersteplaats ishet bewustzijn van
volwassenen moeilijk teveranderen,zeker
wanneerdeboodschapenoptredende incidenten niet ineenstructureel kader passen.
Voorkinderen ligtdatanders.Hetisechter
devraagofdeboodschapvanPeter Timofeeff
bijdejeugd hetgewenstedoel bereikt.
Indetweedeplaatsheeft deoverheidin
deloopderjaren de verantwoordelijkheid
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voorhetwaterbeheer naarzichtoegetrokken.Vroegerleefden velemensen met hoog
waterenregelmatigeoverstromingen en
namen daarin hun verantwoordelijkheid.
Nu deoverheiddieverantwoordelijkheid op
zichheeft genomen,zaldeburger dieverantwoordelijkheid nietzomaar terugnemen.Ookdegeringe belangstelling voorde
verkiezingen vandewaterschapsbesturen de
afgelopen periodetonen aandatdebelangstellingvoorwatonze waterbeheerders
doen,dramatisch kleinis.
Erisalvoldoendegeschrevenengezegd
hoedatkomt.Maatschappelijke ontwikkelingenalsindividualisering enhet feit dat,
indeogenvandeNederlander, het waterbeheer inNederland inhetalgemeen adequaat
wordt uitgevoerd zijn debelangrijkste oorzaken.
Waaromdanaldiecommotieover het
meerbetrekken vandeburgersende
genoemdeparadigmaverandering. Watgaat
ermisalswenietsandersdoendan voortgaanopdewegdiewealjaarendagbewandelen?
Heelveel! Deklimaatverandering, de
zeespiegelrijzing, debodemdaling, dienen
zichonmiskenbaar aan.Wekunnen wachten
opdeincidenten zoalsdehoogwaters in1993
en 1995endekadeverzakkingen inWilnisen
Rotterdam.Maar incidenten kunnen ook
ernstiger zijn endan hebben wehetover
rampen met velehonderden,wellicht duizenden slachtoffers.
Deskundigen enbeleidsmakerszijn het
erovereensdatsnelenadequaat gehandeld
moetworden.Veelnieuwbeleid wordt
inmiddels ontwikkeld.Maar Nederland
heeft blijkbaar onvoldoende het vermogen
omdatbeleid tot uitvoering te brengen.
Tussenbeleidenuitvoeringgaapteengat.
Beleidsmakersenpoliticiroepenom het
hardst dathetmaar eensuit moetzijn met
hetmaken vansteedsmaar weer nieuw
beleidendatwedehand aandeploegmoetenslaanentot uitvoeringmoeten overgaan.
Tochlaatdieuitvoeringopzichwachten.De
overheid isinhaarrolvan zorgvuldigheid
doorgeslagen naareenverslavingaaneen
verrassingsvrije toekomst Beleidzelflijkt
welalsoplossingteworden gezien.
Naast beleidenuitvoeringstaat nogeen
derdepartij tetrappelen omeensteentje bij
tedragen.Dewetenschappers en'innovatievelingen'.Tallozevoorbeelden van technologischeen/ofinnovatieve (deel)oplossingen
voordegeschetste problematiekzijn opte
noemen,variërend vannieuwe technieken
voordijkversterkingen totcompleet nieuw
aangelegde rivierendoordeBetuwe.Het

lijktwelofdebeleidsmakers nietzogoed
wetenwatzeaanmoeten met dergelijke
oplossingen.
Oplossingenzijn zoalsgewoonlijk niet
eenvoudigenzeker nieteenduidig.Inhet
complexeveldvanhetwaterbeleid en
-beheer kaneenaantal parallellesporen wordenonderkenddieeenbijdrage kunnen
leverenaandieoplossingen.Hieronder wordendiesporen aangegeven.

Controle op realisatie beleidsdoelen
Deoverheid tracht steedsmeer concrete
beleidsdoelen teformuleren indevormvan
tebehalenresultaten.VBTB(Vanbeleidsbegroting totbeleidsverantwootding)isdaarvaneenvoorbeeld.OokdeTweedeKamer
krijgt zelfsopdederdewoensdagin meide
resultaten vandeafzonderlijke ministeries
voorgelegd.Hetisdevraagofdat voldoende
is.Hoeconcreetbeleidsdoelen ook geformuleerdzijn,debewakingvandevoortgangen
derealisatiestaatoptegroteafstand.De
TweedeKamerzou veelstrakker moeten toezienopderealisatievan beleidsdoelen.
Ookoplokaalniveauspeeltdezeproblematiek.Gemeentenzijn medeverantwoordelijkvoordelokalewateropgave.Hetgemeentelijk apparaat isdaar nogonvoldoendevoor
ingericht endegemeenteraad speeltbijde
controledaaropnauwelijks eenrol.

Vereenvoudigde regelgeving
DeregelgevinginNederland,ookophet
gebiedvanwater,doetveleinitiatieven verzanden.Hetgaatdaarbij vooralom wetten
enregelsopdeverschillende beleidsterreinendieelkaar indewegzitten.Hetvorig
jaar ingediendeontwerpvandeWetopde
ruimtelijke ordeningscheptdeverwachting
dat ruimtelijke procedureseenvoudiger, efficiëntereneffectiever zullen wordendoorlopen.Ookdeintegrale waterwet heeft mede
totdoelprocedureseenvoudiger temakenefl
opelkaaraftestemmen.Geziendezorgvuldigheid dieinhetNederlandse Staatsbestel
zitingebakken,moeten wedaaropvoorhand nogniet teoptimistisch over zijn.
Daartegenover staanEuropeserichtlijnen.DeEuropeseKaderrichtlijn Wateris
bedoeld als'kader',maar alleendeinterpretatievandierichtlijn geeft aldenodige wrij'
vingen vertraging.

Ruimte voor initiatieven
Particuliereinitiatieven enpubliekprivatesamenwerking(PPS)kantot belangrijk
doorbraken leiden.Hetdoelvan publiek-pf'
vatesamenwerking ishetrealiseren van
meerwaardeenefEciëntiewinst. Dit ligtbin
nen bereikalsoverheiden bedrijfsleven

teder datgenedoenwaarzehetbestinzijn;
erontstaatzoeenwin-winsituatie.Door het
creërenvanPPS-constructies wordtook
ruimtegegevenaaninnovatieveoplossingen.Nietvoornietsslaanoverheiden
bedrijfsleven steedsvakerdehanden ineen
°mgrotepubliekeinvesteringsprojecten op
efficiënte wijze te realiseren.

Wegnemen van drempels bij
samenwerking
Eenbelangrijkthema inhet waterbeheerissamenwerking.Samenwerken kent
°oknadelen.Rivaliteitdaarentegenkanleidentotdynamiek,dievernieuwingenverbeteringtotgevolgheeft. Ookwordt samenwerkenvaakbelemmerd door onbekendheid
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vandesamenwerkingspartner. Ditkanop
veleterreinen liggen.Menspreekteikaars
taalniet,menheeft eenbepaaldematevan
wantrouwenofmenisbangdeeigen identiteit,status,verantwoordelijkhedenof
bevoegdheden teverliezen.
Hierissprakevaneenparadox:willen
wevolledigsamenwerken ofwillenweeen
bepaaldematevanrivaliteit handhaven? Het
gaatnietomdekeuzetussen samenwerking
ofrivaliteit,maaromdesynthesevanbeide
mogelijkheden.Wemoetenkiezenvoorhet
bestevanbeidemogelijkheden.
Bewustwordingvandevoor- en nadelen
hiervanenvooralhetlatenvallenvande
preoccupatievooréénmogelijkheid isdaarbijeenbelangrijk instrument.Ookkanhet

inzetten vande'bumblebee'totgoederesultaten leiden.Dezeonafhankelijke instantie
pendelttussendeverschillendepartijen en
kanzorgenvoordejuiste kruisbestuiving.

Meer ruimte voor ontwikkeling
Hetwaterbeleid wordt v:i^udsgekenmerkt dootplanmatig werken.Strakkeplanningencontrolegevenweinigruimte aan
veranderdeinzichten en/ofomstandigheden.Beleidsplannen vereisenaltijd veronderstellingen overdetoekomstige situatie,
enjuist dietoekomstige situatie verandert
nogaleens.
Bijeenmeer incrementelebenaderingis
hetmotto:'aldoendeleertmen'.Beleidsmakersgaandaarbij pro-actiefommet ontwikkelingenen creëren ruimtevoorexploratie.
Ookhiergeldtdatdebenaderingvan
beidemogelijkheden alsparadoxende
bewustwordingvandevoor-en nadelen
belangrijkeinstrumenten zijnomgoede
resultaten tebereiken.Obstakelsin het
planningsproces kunnen voorts worden
weggenomen doordezeprocessen flexibeler
eneenvoudigertemakenen besluitvorming
daadkrachtiger teorganiseren.

Waterbeheer als centraal thema
in het onderwijs
Voornoemdemaatregelenzijn allemaal
gerichtopderelatiefkortetermijn. Demeestehebbenookeenpositiefefrect ophet vergrotenvandraagvlaken berrokkenhcid.
Zoalsinhetbeginisgezegd,ishetcteëren
vanbetrokkenheid bijvolwassenen nieteenvoudig.Betrokkenheid bijhet waterbeheer
zalmet depaplepelingegoten moeten worden,derhalvebeginnendbijdejeugd.
Omdat watereenzeerprominente rol
speeltinonzemaatschappij,kanwaterals
centraalthemainhetonderwijs worden
ingevoerd.Rondom waterkunnen allerlei
'vakken'enprojecten worden ingevuld.
Geschiedenis,aardrijkskunde, maatschappijleer,wiskunde,natuurkunde enkologie
zijngoedaanhet thema watertekoppelen.
Hetvolstaatdaarbij nietomineen
bepaaldjaarvaneenopleidingeenkeerhet
thema water tebehandelen.Wanneer water
alsregelmatigterugkerend ofdoorlopend
themawordtbehandeldenaangepast wordt
aandemoeilijkheidsgraad vandesamenhangendevakken,danpaszalNederland
weereengeneratievoortbrengen die 'leeft
metwater', f
ir.drs.Arthur Hoogduin
(adviseurop het grensvlak van
watermanagement en
•rganisatieontwikkel•ng)
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