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"Zonderkrachtige
centrale aansturing
komtvanhet landelijk
beleidniets terecht"
lange tijdzagheternaaruitdatalsinNederlandergenseenwaterketenbedrijfgevormd zougaan
worden,datinLimburghetgevalzouzijn.Vanaf1973wasdaarhetoppervlaktewaterkwaliteitsbeheerinéénhand, namelijkvanhetZuiveringschapLimburg.Na desamenvoeging methetwaterleidingbedrijfvanMaastrichtverzorgdeWaterleidingmaatschappijLimburgdedrinkwatervoorzieningindegeheleprovincie.WiekentnietdeJotovanenkelejarengeleden waaropburgemeesters
enwethoudersvande47Limburgsegemeentenmetdevoeteninhetwateronderwegwarennaarhet
verdersluitenvandewaterketen?Dekoerswerdechterplotselingveranderd.Eind2003 werdhetzuiveringschapopgehevenengingeninLimburgtwee'all-in'waterschappenvanstart:PeelenMaasvalleiinVenloenRoerenOvermaasinRoermond.HoekijktdevoorzittervanTeelenMaasvallei,
tevensdelaatstevoorzittervanhetZuiveringschapLimburg,HenkvanAlderwegen,tegendehuidige
structuurdiscussie inwaterlandaan?
"Ikbennu voordederdemaalvoorzitter
vaneenwaterschapendaardoor redelijk
veelzijdig. Geborenenopgegroeid inDen
Haag,cultuurtechniek gestudeerd aande
Landbouwuniversiteit inWageningen, aangevuldmet ruimtelijke economieinRotterdamenbegonnen alsplanoloogvan het
platteland bij hetInstituut voor Cultuurtechnieken Waterhuishouding."
"Nakortetijd werdikwethouder in
Wageningen ineenlinkscollegeineen
dynamische tijd.Lokaalbelangrijke bedrijéSf-***^ vengingen failliet. De Landbouwuniversiteit
!endeinstituten moestengroeienen bloeien,
omvervangendewerkgelegenheid tescheppen.Westichtten een agrobusinesspark."
"Ikraaktebetrokken bij'devormingvan
hetwaterschapVeluweendeontwikkeling
vanhetnatuurgebied 'DeBlauweKamer' bij
Rhenen.Debestuurspraktijk vond ikfascinerend,maar hetmooisteleekmij alsvolgendestapeencombinatievanvaken
bestuur.Dusgeenburgemeester, maar dijkgraaf Datluktein 1992bij het toenmalige
waterschap'DeWaterlanden'.Toenikdaar
begon,hadelkepolder nogzijn eigenbegrotingshoofdstuk enwarendeoude keuren
nogvankracht.Bijmijn vertrekin2000was
erééngeheelvangemaakt."
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EndesituatieinLimburg,wantdaarginguheen.
"Omdietebegrijpen moeten weons
realiserendateindjaren negentigdenota
'WaterCentraal'vandeUnievanWaterschappenverscheen,metdaarinhet watersysteemdenken.Indiebenaderingzijn met
betrekking totdewaterketen alleenhet aansturen vanonttrekkingen en lozingen
publieke taken.Degehelewaterketen daartussen iseenapartetaak.Wehebben het dan
overhet 'buizenwater'."

zichsterkgepositioneerd hebben.
Toenikaantrad in2000wasdaarduseen
spanningsveld tussenéénsterkzuiveringschapdatvelejaren hetschapwasmet het
grootsteaantali.e.'sinNederlandentwee
kwantiteitswaterschappen.IkbennaarLimburggegaanvanwegedepolitieke bestuurlijkeuitdagingdiedaarlag,metalsdoelhet
waterbeheergoedteorganiseren.Niet met
éénwaterschap indeprovinciealsenigdoel."
Hoeisdekeuzetotstandgekomen?
"Omdiekeuzetemakenmoetje de bijzondereaspectenvanLetwaterbeheer in
Limburgonderkennen. Hetzuiden iseen
voorNederlandsebegrippensterk hellend
gebiedzonderberging.Het noorden, met
namedePeel,iseen ontginningsgebied,
waar'szomerswateraanvoer nodigis,met
eenheelspecifieke relatieoppervlaktewater grondwater.Ookzijn deculturen sterkverschillend.Inhetzuidelijk deelwonenop
hetzelfde oppervlak tweemaalzoveelmensen.Debourgondische sfeer daar isheel
andersdandievanNoord-Limburg."
"Wehebben uiteindelijk gekozenvoor
tweeall-inwaterschappen diezich richten
ophetwaterbeheer, metde nutstaken
gebundeld ineengemeenschappelijke regeling:hetWaterschapsbedrijf Limburg.Datis
belast met hetzuiverenvanhet afvalwater,
daarishetlaboratorium in ondergebrachr
endatverzorgtdebelastingheffing, zowel
voordeWvoalsvoordeomslagen.Wenoemen hetwelhet'twee-plus'model."

Tochzieiknogaltijdgoedemogelijkhedenvoor
eenwaterketenbednjf.
"Ja,alsvoorzitter vandevoorbereidingscommissiezagikdieook.Tochisdatjammerlijk mislukt.Onder leidingvanJacques
'"WaterCentraal'stuurt aanopall-in
Huberts koersteWMLaanopdevorming
waterschappen met integraal waterbeheer
vaneenmulti-utility. Huberts is,toen hij
alsbedrijfsconcept, dus kwaliteit en kwantidateigenlijk alrond
teitinéénhand.InLimhad,teruggefloten door
burgvolgdeikBertvan
Wijnbergen opalsvoor"Geendiscussiemeerover zijn aandeelhouders,
waaronderdeprovincie.
zitter vanhetZuiveringschap, eenvoorverdereschaalvergroting" Hijverrrok daarna."
"EdHulshofisals
stander vande
zijnopvolgerbenoemd metalsopdrachtte
waterketen.Waterhoorrbij water,waszijn
werkenaandevormingvaneen waterketenadagium.Indekwantiteitssfeer waren in
bedrijf Daarhebbenwesamenhardaan
Limburgtweewaterschappen gevormd,Roer
getrokken.MaarerwarenmeningsverschilenOvermaas in 1986enPeelenMaasvallei in
len.Ikbenvanmeningdatdegrootstewinst
1993.Descheidslijn ligtongeveerbij Roerzitineenbetereafstemmingvanrioleringen
mond.Diewaterschappen werden nadegrozuiveringenwildedievooralkoppelen.Hulstehoogwatersituaties indeMaasin 1993 en
hofvonddatookwel,maarwildealvastWML
1995ookbelastmetdetaakomdewaterkeenhetzuiveringsschapkoppelen,zelfslaren
ringen inordetebrengen.Zijhebben in1996
fuseren.Wehebbenookhetsamenvoegen vin
en 1997overaldekadesophoogtegebracht.
denota'sonderzochtendaarkeihardoping
Dat waseengroteprestatie,waardoor zij

stellenhuneigeneisen,stedelijk waterbeheerook.Aldiefuncties zijnonsevenlief"
"Daarnaast moetenwehetwatersysteem
alszelfstandig systeembeheren,opeenverantwoordelijke enduurzamewijze,losvan
hetgrondgebruik. DaarvoorkunjedeCDAtermgoedrentmeesterschap gebruiken.
Daarindegoedebalans tevinden,iseen uitdaging."

HenkvanAldenve^en

zetWezijnvastgelopenopdemoeilijkheidsgraadvandeinningvandewaterschapslasten.Erwasgroteambtelijke weerstandtegen
integratievanuitICT-zijde."
"Indediscussieoverderioleringheeftde
VNG-nota'Baasineigenbuis'onsdedas
omgedaan.Wehaddenvoordegemeenteneen
soortcafetariamodel ontwikkeldmetvierverschillendepakkettenvoordeelname.Vaneen
instapmoduletotaaneenvolledigeinbreng
vanderioleringstaak.Omverzekerdtezijn
vandeelnamevaneengemeentehebjezowel
adhesievandewethouderalsvandedirecteur
vandebetreffende dienstnodig.Datvroeg
veeloverleg.Wekendendeweerstand."
"Toenkwamhet regeringsstandpunt:
énwatertarief!DeUnieverzettezichheftig.
Bijvormingvaneenwaterketenbedrijfzoudenderesterendewaterschaplasten opden
duur hetbestaansrecht vandewaterschappengaanondergraven.DeVNGwerddegrote winnaarindediscussie,omdatdegemeenten deruimtekregenvooreenverbrede
rioolheffing, ookinhoudendekostenvanhet
afkoppelen vanregenwatereneengrondwaterheffing.Zijkregenereen belastinggebied
Dl
J,eensoortcompensatievoordeOZB."
e

StaatssecretarisVanGeelgingniet verderdandetoezegginginitiatieven van
onderaftezullensteunen.Resultaatvanal
dieontwikkelingenwasdatdeinteressein
Limburgweggleed.Hetmomentum was
voorbijenhetinitiatiefverzandde totaal."
v

°elje hetalseenverlies?
'Ikziehetvooralalseenzwaktedatwe
nietdoordeambtelijke weerstand hebben
kunnen breken.Daarhebikwelvangeleerd
wa
tjeechtevoordelenalleenbereikt onder
ee
n centraleaansturing,een overkoepelend
§ezag,datverdergaatdan samenwerking.
°ok hg),jkgeleerdhoegrootdeverschillen

tussendewerkgebieden vandedrinkwatervoorzieningendeafvalwaterzuivering zijn.
Medewerkerszijn samenenthousiast van
startgegaan.Degeestdrift ebdewegtoende
mensen vanhetzuiveringschap merkten
hoeandersindedrinkwaterwereld omgegaanwordt metdenauwkeurigheid van
werken,veiligheidseisen,etc."
"Dezuiveringstechniek moeteeninhaalslagmakenenisdaarnuookmeebezig.
Veelmeerprocessturingintroduceren dan
devroegereprimitieve technieken vroegen.
DeMBR-technologieiseengoedeleerstof
Wemoetenookveelmeergaanmeten.Wat
komteruitonzeinstallaties?Webepalennu
alleenorganischestof,stikstofen fosfor.
Maardemaatschappij wilookinzichtin
medicijnresten, milieuvreemde stoffen, etc."
Watkomternurerechtvanhetlandelijkbeleid?
"Zondercentrale,krachtige aansturing
niets.Diehebjenodigomdevoordelente
bereiken.Enervaltnogveelteverbeteren.
Deafstemmingvanhetontwerpenenhet
beheervanzuiveringenrioleringisnog
gebrekkig.Hoetreedjeopincalamiteitsituaties,bijzeerzwarebuien?Hoebepaalje
dehydraulischecapaciteitvaneenrwzi?Hoe
komjetotaanpassingvanafleverpunten van
deriolering?Diezijn vaakvastgelegd rond
1975ennietmeeraangepastaandestedelijke
ontwikkelingvandeperiodedaarna."
Waarbenjealswaterschapnumeebezi,g?
"InLimburgisderelatietussen grondwaterenoppervlaktewater belangrijk.Die
vraagtkennis.Vroegerishetsysteemaangelegdopafvoeren, nuwillenwevasthouden.
Waarvroegergekanaliseerdwerd,wordennu
weermeandersgemaakt.De gebruiksfunctiesvandegrondbepalendevereistewaterhuishouding.Natuurbeheer enrecreatie

Luktdat?
"Dewatertoets iseen belangrijk*instrument.Waaromkomteenstedelijke ontwikkelingjuistopdieplaats?Kandat vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt? Zijn
natuurdoelstellingen reëel?Zijn zerealiseerbaar?Kanzomaarvaneen landbouwgebied
eenruinbouwgebiedgemaakt worden?De
notaRuimte,devijfde notaR.O.zetdevolgendestap.Wehebbenalswaterschappenin
Limburgnuookhetbeheervanhet grondwaterovergedragengekregen.Wijhielden
watervast,boerenkregenvergunningvoor
beregeningvandeprovincieen onttrokken
hetwaterweerviadebodem.Dat kunnen
wenuintegraalbezienenaansturen.Jekunt
datvergelijken methetpeilbeheerinWestNederland."
"WemakendeGGOR-kaarten,diehet
gewenstegrondwateren oppervlaktewater
regimeaangeven.Vanuirdiekaartenkunje
hetwatersysteem beherenen functietoekenningbeïnvloeden.Datiseengiga-stap.Maar
hij roeptwelvragenop.Wiesteltdiekaarten
definitief vastenwiebetaalt bijvoorbeeld
schadevergoedingen aanboeren?Jekomt
daaraandegrenstussenfunctioneel enalgemeenbestuur.Ikvinddatdealgemene
democratiediekaartenmoetvaststellen.Je
moetdekennisvande waterschappen
gebruikenbijdevaststellingvanje algemene
beleid.Dusnietafschaffen, maargebruiken."
Verwachtjenogverdereconcentratiebewe^in^en
inwaterschapsland?
"Deconcentratievandewaterschappen
iseenmajestueuze operatiegeweest,diedie
vandedrinkwaterbedrijven ofdegemeenten
verovertreft. Inkortetijd van5000naar36
waterschappen.Hetisnuevenmooi
geweest.Nuhardaanhetwerkomje
opdrachtenwaar temaken.Ookinrelatietot
hetaantalprovinciesisééntotdriewaterschappenperprovincieeenmooiaantal.
Goedesamenwerkingmet degemeenten
vraagtookomvelebestuurlijke contacten."
"Deeerstetienjaargraaggeen discussie
meeroververdereschaalvergroting.Alsdie
komt,daninsamenhang metdeprovinciestructuur.Anders niet."
Maarten Gast
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