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"Vierwaterautoriteiten
uiteindelijk voldoende"
DemanuitdeNederlandsewaterwerelddiemetgroteregelmaatzijnmeningnaarvorenbrengt,-hij
heefteenkleine500publicatiesopzijnnaamstaanentreedtregelmatigopcongressenenseminarsopals
dagvoorzitterofalsinleider-,ispro/mr.AlfredvanHall,sinds2000dijkgraafvanhetWaterschap
HunzeenAa'sendaarnaastindeeltijdhoogleraarwaterstaats-enwaterschapsrechtaandeUniversiteit
Utrecht.MaartenGasttekendezijnvisieopdehuidigeontwikkelingenindewatersectoropinVeendam,
waarhetWaterschapHanzeenAa'sgevestigdis.Eengesprekdatkonbeginnenmetdegelukwensmetde
benoemingvanVanHallopKoninginnedagtotOfficierindeOrdevanOranjeNassau.
deschaalvoordelen vangroterewaterschapHoebentualsjuristinditvakgebiedverankerd
penstond hetdenken in stroomgebieden
geraakt?
voorop.Datdenken wasveelsterkerdan het
"Ikben in 1947geboren inHattem,heb
waterketendenken endeze benadering
namijn opleidingdeelsaanhet gymnasium
wordtookbevestigd indeEuropeseKaderCeleanum endeHBSinZwolleNederlands
richtlijn Water."
rechtgestudeerdinGroningen.Daarisbij
hetschrijven vaneenscriptiemijn belang"Debasisvoorditreorganisatieproces is
stellingvoorhet functioneel bestuut ontgelegddoordehuidige ministerRemkes,in
staan.Ikhebdeeerstetienjaren na mijn
detijd dathijgedeputeetdein Groningen
afstuderen nognietsmetdieinteresse
was.Dedrijvende krachtachterderealisatie
gedaan.Ikwastoen leraarpubliek- enpriwaszijn opvolgerJaapvanDijk,samen met
vaatrecht aaneenMEAO.Opmijn 35erealiSwierstraalsverantwoordelijk gedeputeerde
seerdeikmedat ikgraagindewaterschapsinDrenthe.Bijdezefusie ishetin Nederland
wereldzouwillenwerken.Ikhebtoen
gelegendeelvanhetstroomgebiedvande
gesolliciteerd naardefunctie vansecretaris
Eemsinéénwaterschapgebracht.DatisovevanhetWaterschapSalrigensmaar 15procent
landinRaalteen ben
vandathelestroomgedaarin 1983benoemd.
bied;derestligtin
"Alsdeéénovschaalt,
In 1991 volgdedebenoeDuitsland. Het denken
mingtotvoorzittervan
overwaterschappen die
moetdeandervolgen"
hetWaterschapEemsoverdenationalegrenzijlvest.Datwaterschapisin2000opgegaan
zenheengaan,moetnogopgangkomen.
inhetnieuweWaterschapHunzeenAa's,
Samenwetkingenafstemming zijneralwel,
dathetoostenvanGroningen enhet noordmetdeRijn alsduidelijk voorbeeld."
oostenvanDrentheomvat.Toenzijn inGroningen,DrentheendelenvanOvetijssel vier
GroningenenDrenthehaddeniederéénzuivenieuwe integralewaterschappen gevormd:
ringsschapdatdegeheleprovinciedekte.Isnooit
Noorderzijlvest, ReestenWieden,Velten
instandhoudenvandezekennisoverwogen,inbijVechtenHunzeenAa's.Bijhetlaatstehebik
voorbeeldeenwaterdiensr,dieuitvoerendorgaan
naardevoorzittersfunctie gesolliciteerd en
voordewaterschappentezamenzouzijn?
sinds2000ben ikdaarvandedijkgraaf.De
"Ja,dieopdelingisjammer geweest.
eersteherbenoeming wordtalweervoorbeZekeralsjejeooknogrealiseertdat Groninreid.HunzeenAa'sheeft een oppervlakte
genenDrentheelkéén waterleidingbedrijf
van213.000hectareenwasdaarmee,tot het
bezitten.Maarbijde waterschapsreorganisatotstand komen vanhetWetterskipFryslân,
tiewaseendergelijke fusie onbespreekbaar.
hetgrootste watetschapin Nederland."
Datwastoeneentegrotestap.Alleeninkleinestappen wasditfusieproces realiseerbaar.
ProvincialeStatenwildennietanders,de
ijdiefusiezijnweldekwaliteitsbeheerdersopgewatetschappen haddenanders afgehaakt."
splitst,debetreffendedienstvandeprovincieGro"Nuzijn eriniedergevalbeterewaterningenenhetZuiveringsschapDrenthe.
schappen ontstaan,diehun handen volheb"Diediensten,diebeidengoed functiobenaanhetrealiserenvandeafspraken uit
neerden,zijnopgedeeld.Bijhetzoekennaar
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hetNationaalBestuursakkoord Water,het
opordebrengen vankeringenenbergingscapaciteit vóór2015.Maaropzichishet
vormenvangrotereeenheden indeactieve
zuiveringstaak goedmogelijk. Enookwenselijk, want hetzuiveringsbeheer isduur.
Zekerintm dun bevolktgebiedalshetonze,
waarslechts450.000mensenwonen.Vormingvanzo'ndrietotvijfgrote diensten
vooralleuitvoerendetakenalsdedrinkwatervoorziening,deafvalwaterzuivering ende
inningvandenota's,zoudekostenzeker
verlagen.Wijhebbenoverigenseendeelvan
deinningvanonzeheffingen nu albij
WaterbedrijfGroningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe ondergebracht."
IsdevormingvanditsoortdienstennuookonderwerpvandiscussieindeUnievanWaterschappen?
"Nee,nogniet.Dewaterschappen zijn
nogaanhetuithijgen vanallerecente fusies.
Daarnaast komterheelveelopdewaterschappen af.Wehebbeninonsgebied acht
bergingspoldersaangewezenen ingericht
voordeopvangvaneenzeergroot aanbod
vanregenwater. Datiseenmajeure operatie.
Hetwaterbeheer instedelijkegebieden
vraagtveelvandewaterschappen.BijWinschotenwordtdeBlauweStadgerealiseerd.
Water,wonenennatuur worden daarin
geïntegreerd.Wijdoenmeeaandeplanvorming,wijhuren50cmberginginhet nieuwewatersysteem,wedenkenookmeeover
dewaterstaatkundige infrastructuur, maar
wenemen nietdeelindeexploitatie.Daarvoorzijn definanciëlerisico'sveeltegroot.
Onzefunctionele taakdwingtonsalleente
investeren inbergingenin waterstaatkundigevootzieningen."
"Wevoereneengrootbaggerproject uit
indestadGroningen.Detotalekostendaarvanbedragen 22miljoen euro,waarvan het
grootstedeelgedragenwordtdoorhetMinisterievanVROM.Zelfbetalenwezo'n 15procent,deelstenlastevanhetkwaliteitsbeheer
(sanering),deelsvanhet kwantiteitsbeheer
(onderhoud).Detijddatde waterschappen
veelgeldbinnenkregen uitdeingezetenenheffing indesteden,maardaarvoorweinig
anders terugdeden dandealgemenezorg
voor'drogevoeten',isdefinitiefvoorbij.Stedelijk waterbeheeriseentaakdietegenwoordigveelinzetvandewatetschappen vraagt."
"Ookdeafstemming ophet natuurbeheeriseenuitdaging.Dewatergangen die
dooronzevooroudersgekanaliseerd zijn,
worden nu weertotmeanderen gebracht:de
Hunze,deDrentscheAa,deWesterwoldse
Aa.Vasthouden,bergenendanpas afvoeren
ishethuidige adagium."

kennisoverpootaardappelenisuniekopde
wereld.NiervoornietsiseenVanHallInstituut hierinGroningenvandegrondgekomen.Deverdereontsluitingvanhetgebiedis
belangrijk,vanennaarhetwestenvanNederland,maarooknaarhetoosten richting
DuitslandenDenemarken.Eenbrugoverde
Eemszougrotegebieden ontsluiten."
"Maarniet iedereboerbehoeft grootte
worden.Erblijft ookruimte voorkleine
bedrijven,dieeenrolspeleninhet landschapsbeheer, hetnatuurbeheer eninde
recreatie.Het isondenkbaar datdestaat het
landschaponderhoudt.Datisonbetaalbare
onzin.Deboerisdegenediehet landschap
vormgeeft, diedataltijd gedaan heeft."

AlfredvanHalL
"OnsgebiediseigenlijkNederland in
hetklein.Wehebbendehoge zandgronden
inDrenthe,deveenkoloniën,dekleigronden
inGroningen enhet Eems-Dollard-estuarium metzijn prachtigenatuur,waarje tientallenzeehonden ophetwadkunt zienliggen.Wehebben temakenmetalleaspecten
vanhetwaterbeheer indiegebieden,maar
ookmetzwarezeedijken enmet kadendie
opordegebracht moetenworden!Indit
gebied ligtdeTusschenklappenpolder, diein
1998onderwater isgezet."
Hoehoog liggendewaterschapslastenindit
<gebied?
"Onzeomslagis80euro/ha.Datisop
zichnietzo'nvreselijk hoogbedraggezien
deomvangrijke, integrale taakstelling.Maar
wedienenonsterealiserendatditgeen rijk
gebied is.Deakkerbouwstaatondergrote
drukdoorhetafbouwen vandegarantieprijzendoordeEUonderinvloedvandeWTO.
Deprijs vansuikeropdewereldmarkt is
eenderdevandegarantieprijs."
"Hetgebied heeft grotepotentie.De
ruimte inGroningen isfantastisch. Hetis
eengenotomhierteleven.Hetisook
ondenkbaar datdeboeruit Groningenen
Drentheverdwijnt. Watwewelzien inde
strijd om teoverleven,iseensplitsing tussen
bedrijvendiezichrichtenopproductie en
bedrijven diedienstengaan aanbieden."
"Productiebedrijven wordensteedsgroter,
gaanzichvaakookspecialiseren.DeAVEBF is
"egrotevoortrekker hierinde efficiencyverbetering,bijvoorbeeld indeaardappelteelr.De

samengaan metVROMenintegreren met
ruimtelijke ordening,industriebeleid en
vervoer.Omeensterkewaterkolom te krijgen,moetje veelmassa maken.Jezoueen
beperktaantalgrotewaterauroriteiten kunnenformeren waarindespecifieke overheidstaak opwatergebied if ondergebracht.
Hierbij kanooknogruimtezijn voorregionaalspecifieke elementen.Deuitvoerende
taak,denutstaak, hetbeheervandewaterketen,kunjeapartzetten enaansturen vanuit diewaterautoriteitdoor vergunningen,
ontheffingen en toezicht."
"Grotelichamen houdengeen rekening
metdeeigengeaardheid vanelkgebied,
daarommoeterookruimtezijn voorde
regiospecifieke elementen.Maarindievisie
isookeenwijziging vandeprovinciestructuur nodig.Nederland isEuropeesgezienzo
klein.Vierlandsdelenzijn voldoende,alsje
kijkt naardecentraleregelgeving vanuit
Brussel,denationaleaansturinguit Den
Haagendelokaleuitvoeringdoorde terecht
steedsgroter wordendegemeenten.Wat
moeten wenogmet twaalfprovincies daartussen?Vierisechtgenoegendaarop kunnendiewaterautoriteiten danzijn afgestemd.Hetuitgangspunt isom
kleinschaligedingen,kleinschaligtedoen in
gemeentenofzelfsdeelgemeentenengrootschaligedingengrootschalig ophet niveau
vanhetlandoflandsdelen."

Hockijkje aante^endelan^etermijnproblematiekvanbodemdaling,zeespie,gelrijzinlgenklimaatverandering?
"Dat iséénvandegrote uitdagingen
waaroponzebestuurscultuur nietisingesteld.Wijdenken intekortetermijnen. In
dezeregiobestaannogmeervanzulkeproblemen,namelijk degevolgen vandewinningvanaardgasenzour.Dievragenook
aanpassingen ineenenorm gebied."
"Wehebbenbehoefte aaneenandere
wijzevandenkenoverruimtelijke ordening.
WemoetenkomentoteenEuropeseruimtelijkeordening.Wijmakenonderdeeluit van
deNoordwest-Europese
Deltametropool, met
alleproblemen diedaar
"Deontwikkeling
"Deafstemmingop
spelen.Diekunje alleen
inde drinkwatersector
aanpakken in bovennalijkt vanzelfmin of
natuurbeheeriseen
tionalestructuren, in
meerdiekantopte
eentransnationaal dengaan.
Ikbenoverigens
uitdaging"
ken.Wezijn alsNederergblijdatwedietaak
landnietgroter daneenDuitsedeelstaat,we
inoverheidshand hebbengehouden en niet
moetenonzeproblemen ineenveelgroter
indeproblematiek vandeelektriciteitssecverbandgaan bezien."
torzijn terechtgekomen."
Zijndaarmensenmeebezi,g?
"WehebbendeCommissieAdvisering
Waterstaatswetgeving,dependant vande
AdviescommissieWateronderleidingvande
kroonprins.Hetaantalmensendat kennis
enervaringopditgebiedheeft, neemt eerder
toedanafin detopvandeministeries.
Beleidwordt fluïde,afgestemd opdewaan
vandedag,nietopdelangetermijn gericht.
Enjuist aandatlaatstebestaatgrotebehoefte.Hetgaatnietomhetbouwenvaneen
paar honderd woningen oppalen,het gaat
omdewezenlijke bescherming vanzesmiljoen mensen."
Dednnkwaterbednjven wordensteeds,groter.
Gaatditookmetdewaterschappen^ebeuren?
"Dekeuzegaatvolgensmij nu tussen
hetversterkenvandewaterkolom binnen
VerkeerenWaterstaatof,alsjedatnietdoet,

Waaromishetzomoeilijkomtotvereenvoudiging
vaniewaterschapslasrentekomen?
"Iederachtzijn voortbestaan afhankelijk
vanhetkunnen heffen vaneeneigenbelasting.Datiseenmisverstand. Deheffing van
waterschapslasten kanveeleenvoudiger.Ik
hebindeStaatscourant voorgesreld omeen
splitsingtemaken intwee kostenposten:
behandelingvanwaterdatvuilisteverrekenenindewaterketen opbasisvan'devervuilerberaalt'enalleswattemaken heeft met
deinstandhouding vanhetwatersysteem te
verrekenenviaeenvastbedrag,een forfait,
perhuishouden enditnietverderteknippen.Dezekostenliggenopeenniveauvan
ééneutopergezinperdag,duseen forfait
van350europergezinperjaar.Zoeenvoudig
kanhet." f
Maarten Gast
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