INTERVIEW

DIJKGRAAF VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI
E N VECHT JOHAN DE BONDT:

"Verdereintegratie in
dewaterketenin
Noord-Holland"
Desamenvoegingvanie beidewaterbedrijveninAmsterdamenomgeving(DWRenWaterleidingbedrijfAmsterdam)inWaternetheeftdeajgelopentijdveelaandacht.gekregen,ookinH 2 0.Eenvan
deoverhedendiediteerstewaterketenbednjfinNederlandaansturen,ishetHoogheemraadschap
Amstel,GooienVechtinAmsterdam,eenintegraalwaterschapbelastmethetwaterbeheerinde
stroomgebiedenvandeAmstel,deUtrechtseVechtendewaterlopeninhetGooi.Eenwaterschapdat
dewaterschapstaken,dievanoudsdoordegemeenteAmsterdamzelfwerdenuitgevoerd,deafgelopen
jaren.geruisloosheejtovergenomen.Eengesprekmetjohan deBondt,sindsbegin2003dijkgraafvan
Amstel,GooienVecht,inzijn nieuwehoofdkantoor metschitterenduitzichtoverdeAmstel.
Hoekijkje terugopjevuurdoopbijAGV,dedijkbreukinWilnis?
"Ja,diedijkbreuk indezomervan2003
kwam totaalonverwacht.Ikwas eigenlijk
pasinfunctie. Hetbedrijfwasnieuwvoor
mij, hetgebiedook.Ikkwam uit Gelderland,
waarikgedeputeerdewasgeweest.Hoegaat
dezeorganisatieommetditsoort rampen,
hoegoedismen,hoeslagvaardig?Allemaal
vragen waaropikhetantwoord nogmoest
ontdekken."

bepaaldgeenNewOrleans.Erwasgeenletsel,erwarengeenslachtoffers. Indehuizen
heeft nietmeerdan40à50cmwatergestaan.
Vervelendgenoegalshetjetreft, maar na
eenpaaruur wasiedereenterug.Ikhebzelf
indeBetuwegewoond.Ikbenin 1595geëvacueerdgeweest.Toenginghetom waterhoogtenvanviertotzevenmeter.Alstoende
dijk vandeWaalwasdoorgebroken, washet
eenechteramp geweest."

Welkeportejêuillehadje inGelderland?
"UitGelderland kendeikde kleidijken,
"Ikben 12jaar voordeWD lidvan het
stevigenrobuust.Veendijken waren nieuw
collegevanGSgeweest,metals portefeuille
voormij.Wehaddeneenzeerlangeperiode
VerkeerenWaterstaat.Ikhebvanallesmeevandroogteachterderug,ooknieuw."
gemaakt opwatergebied.Inmijn tijd isop
"Ikbenonderdeindrukgekomenvande
drinkwatergebied defusie van
kwaliteit vandeadviezendie
WMGenWOGtotWGtot
ikkreeg,vanhet niveauvande
Wilnis WaSQCŒ standgekomen.Ikbenook
medewerkers.Ikwerdheel
jaren commissaris vanWG
snelbijgepraat.ZokrijgjeverNEWOXltanS
geweest.Alsgedeputeerde heb
trouwen injeeigen organisatieenje mensen.Endaarmee
ikmeervooringezetom het
groeitookjezelfvertrouwen. Ikkon terugwateruitNuon tehalen.Drinkwater isvoor
vallenopdeervaringdieikalsgedeputeerde
mijeengrootpubliekgoed.Ikheb minister
hadin hetcontactmetdemedia.Ikhad het
Pronkgesteund toenhijdewetopdat punt
gelukdatikdeburgemeester vande
wildeaanpassenenhebdeVVDdaar uiteingemeentewaarinWilnisligt,deRonde
delijk inmeegekregen.Ikhebaandewieg
Venen,MarionBurgman alkendeuit het
gestaan vanVitens.Maarmijn grotewerkals
overlegoverdeHSL.Wekonden elkaar
gedeputeerdewasdeBetuweroute,omdie
gemakkelijk vinden.Endat is belangrijk,
opeengoedemanieraangelegd te krijgen."
wantjestaatopzo'nmoment allebeiwel
alleen.Danzijn vertrouwen en betrouwWaaromhebjedezeoverstapgemaakt?
baarheid belangrijk.Beidewarener.Ookde
"Demensenindewatersectorzijnfreaks,
mensen vandegemeentehebbenveelgoed
hetzijn mensendiezeerbevlogen omgaan
werkgedaan.Ikbenachteraferg tevreden
metdematerie.Ikbenalsgedeputeerdegeoverhoehetallemaalgelopenis.Maar het
fascineerd geraaktdoorhetwater.Hetiszo
wasookweernietzo'ngroteramp.Hetwas
veelzijdig:drinkwater,afvalwater, water24
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systemen,maarooknatuur enlandschap,
overalspeeltwatereenrol.Hetis fantastisch
alsjedoorhetantiverdrogingsbeleid verdroogdebekenweerkunt latenstromen.
Maarookdeproblematiekvanhet vrijmaken
vanmeerruimtevoorderivieris fascinerend.
Alsgedeputeerdehebikheelwat weerwerk
tegenverschillendeministersenstaatssecretarissengeleverd.Ikwastegenoverloopgebiedeneneenvoorstandervanmeer ruimte
voorderivier.Dieoverlooppolderszoudenna
driedagenvolzijn enwatdan?Gelukkigis
hetplanLuteijnnu vandebaan.Datkonde
vereisteveiligheidnietbieden."
Hoekijkje aantegeneenmaximaleRijnajvoer
van18.000kubiekemeterperseconde?
"Zo'nhoeveelheid kunnen wehier bij
Lobithnietkrijgen.Daarvoor ishetwater in
Duitsland aloverdedijken gelopen.Dan
stroomt hetNederland achterlangs binnen,
richtingDoetichemenrichting Ooypolder.
WemoetensamenmetDuitsland debeste
oplossingzoeken,dijken verleggen,'groene
rivieren'maken,nietkinderachtigzijn met
geld,eventueelNederlandsgeldaanDuitslandaanbieden.Jemoetditprobleem niet
regionaal,maarinternationaal bezien.
Samenisveelmogelijk. Hetlaatste besluit
datikinGelderland doordeStaten heb
J
geloodst,wasdevisiehoeinGelderland
ruimtevoorderiviergecreëerdkan worden,
forseingrepen langsdeWaalendeIJssel.Dat
wasop29januari 2003 enop1 februari 2003
begonikals dijkgraaf"
WaaromnietvooreenGelderswaterschapgekozen?
"Ikhadbeslotenmenietvooreenvierde
periodealsgedeputeerdebeschikbaartestellen.Iemandmaaktemebijtoevalopmerkzaamopdezevacature.Dietrokmemeteenen
ikhebgesolliciteerd.AGViseenveelzijdig
waterschap.Jehebtdestedelijkeproblemac-k
vanAmsterdam,metalsschrilcontrasthet
zeerdunbevolkteplattelandindepoldersten
zuidenvandestad.Jehebtdegrondwaterproblematiekindestad,derelatiemetde riolering,maarookdegroiehoogteverschillen
tussenhetGooienhet Vechtplassengebied
metverdrogingenkwel.Ikmoeteendynamischeomgevinghebben,endieishier.WekrijgennuWaternetenwezijndrukbezigmetde
overnamevanderioleringvangemeenten."
Derioleringisbijweteengemeentelijketaak.
"Ja,degemeenteblijft ook verantwoordelijk.Wezijn aanhetoverleggen meteen
aantalgemeenten rondAmsterdamen inhet
Gooiomheteconomischeigendomvande
rioleringovertenemen.Degemeente blijt^

beidenutsbedrijven eengroteslagis.De
eigenlijke fusie iseenzaakvandealgemeen
directeur.Alsbestuur merkjeoverigens
genoegvanallebijbehorende dynamiek.
Maaronderleiding vandeprovincie wordt
nu dediscussieoververdereintegratieinde
waterketen voortgezet.Diegaatdusoverhet
gebied vanHollandsNoorderkwartier, waarbijHHNKen PWNbetrokken zijn, enover
hetNootd-Hollandsedeelvan Rijnland,
waarnaastRijnland PWNen WatetleidingbedrijfAmsterdam actiefzijn. Ookdit iseen
discussiediejeeerstopbestuutlijk niveau
moetvoeren.Rijnland wilwel,HHNK
begint interessetekrijgen envanPWNisde
provinciezelfde enige eigenaar."

JohandeBondt

zelfjuridisch eigenaar.Menkandan gebruik
makenvandedeskundigheid diehier vanoudsaanwezigwas,sparenopkostenvan
ttigenieursbureaus, deriolering beter
afstemmen opdezuivering,slimmeoplossingen voorproblemen zoeken.Degemeenteraad blijft hetrioleringsplan enhet tarief
vaststellen.Indatrioleringsplan zijn de
afspraken vastgelegdover vernieuwing,
afkoppelen vanregenwater ende tariefontwikkeling.Alsbeheerder vandeopenbare
tuimteblijft degemeente verantwoordelijk
voordeplanningvan werkzaamheden."
daaromzijndergelijkeoverdrachtennieteerder
v
ande^rond.gekomen?
"Erisaltijd weerstandtegendegrotestad.
DathtbjetussenAmsterdamenzijn buren,
tnaarooktussenTielendegemeentendie
daaromheen liggen.Ookbestaataltijd ambtelijkeweerstandomtakenuithandentegeven.
Daaromhebikmeervooringezetomjuistop
bestuurlijk niveauovereenstemmingtekrijgenoverdetebehalenvoordelen.Bovendien
tangendegemeenteneenfinanciëlevergoedingvoordeoverdrachtvanheteconomisch
ei
gendom.Datkunnen velenmiljoenen
euroszijn,waarmenmeekandoenwatmen
w
il.Ikverwachtdarditjaarvijfgemeenten
n
etrioleringsbeheeroverdragen.Enikverwachtdatdieontwikkelingzaldoorgaan."
ft°ebekendisAGVbijdeburgervanAmsterdam?
Bijdeburger nierzoerg,maar bij het
gerneentebestuutwel.Wijwerken immers
^ u w samenindestichtingDWR.Het
1Vs
tuur vandezegemeenschappelijke dienst
dle
Weindestichtingsvorm gegoten hebben,
bestaatuit driepersonen:de wethouder
water'vanAmsterdam opdit moment Duco

Stadig,dedijkgraafvanAGV,ikzelfdus,en
eenonafhankelijk voorzitter,sindsmedio
2004,WimFaber,devorigealgemeendirecteur vanDWR."
"Amsterdam heeft zijn rioleringstaak bij
DWRondetgebracht,AGVhet integrale
waterbeheer ennu nadefusie metWaterleidingbedrijfAmsterdam komtdedrinkwatervoorziening inAmsterdam en aangrenzendegemeentendaarbij.Daarom neemt
wethouder nutsbedtijven HesterMaij ophet
ogenblikookdeelaanhetovetleginhet
stichtingsbestuur."
"AlsAGVhebbenweeenalgemeen
bestuurvan30leden:opditmoment 14vertegenwoordigersvandeingezetenen,zeven
vandeeigenarengebouwd,vijfvandeeigenarenongebouwd (viervoorlandbouw en
éénvoornatuut)enviervanhet bedrijfsgebouwd.NadeinwerkingtredingvandenieuweWaterschapswetwijzigt dezesamenstellingin24vettegenwoordigersvande
inwoners,tekiezenviakieslijsten,driezetels
ongebouwd (tweevoorlandbouw enéénvoor
natuur)endtiezetelsbedrijfsgebouwd."
"Bijdeverkiezingen inde afgelopen
jaren isdeopkomst toegenomen van 16naar
21 procent.In2008 wordendewaterschapsverkiezingen inNederland voorheteerstop
ééndaggehouden enikhoopdatwedaneen
opkomst van25à30ptocentbereiken.Maar
hetbelangrijkst isdatetmensengekozen
wordendieeenband metwater hebben,die
erzitten vootdeinhoudennietom politieke
spelletjes tespelen."
BenjezelfberrokkenbijdefusiemetWaterleidi\qbednj|Amsterdam?
"Alleeninalgemenezin.Ikziedathet in

Watisjouwachtergrond?
"Mijn vaderhadeen aannemersbedrijf,
nu alviergeneratiesinhanden vanonze
familie.Zelfbenikbijeenaannemer inde
bouwbegonnen.Vervolgens kwamikbijde
AMROterecht,benditecteurvanhet kantoerinBennekomgeweest.Binnendebank
gingikmemetde organisatieontwikkeling
bezighouden.InZwitserland deedikdaarna
aanprojectontwikkeling. Ikhebooknogin
deeltijd alsbeleidsadviseur bijdeTROS
gewerkt.Metaldieetvaringwerd ikin1991
gedeputeerde.Dewereldvanhet openbaar
bestuur vind ikleukinvergelijkingmet het
bedrijfsleven. Hetwerken isveelzijdiger. De
combinatie vanbeleidenuitvoering ligt mij
bijzonder. Datmaakt hetwerkenbijeen
watetschapookzoboeiend.Endaar worden
dewaterschappen ooksteedsbeterin.Niet
meer achterafontwikkelingsplannen beoordelen,maarvanhetbeginafaan meedoen,
meeontwikkelen.Wijdoendatnu bijde
Bloemendaalsepolder,eengebied tussen
WeespenMuiden,waai4.000woningen
moetenkomen.Wethoudersen gedeputeerdenzieikdaarinalscollega's."
MerkjeverschilinwerkentussenAmsterdamen
Arnhem?
"Dat iseengrootverschil,involksaard,in
mentaliteit,in*lagvaardigheid.De tijdsdruk
hierisookgrotet.Tochkijkt hetbestuur hier
meerintegraalnaarproblemenenontwikkelingen.Datgeldtookvoordeambtenaren van
hetAmsterdamse stadhuisenvoordemedewerkersvandediensten.Hetkanzekernog
beter,maarmenkijkt alveelintegraler danik
hadverwacht.Entehetbestuutvanhet
watetschapstaanlandbouwennatuut ook
nietlijnrecht tegenoverelkaat,zoalsikin
Gelderlandgewendwas.Hierstaatmenopen
vooragrarischnatuurbeheer ingebieden.ds
deVechtplassenofdeRondeHoep.Voor
samenoplossingenbedenken." f
Maarten Gast
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