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Zijn eigen PvdA voelt wel voor
opheffing van de waterschappen,
maar dijkgraaf Lambert Verheijen
van Waterschap Aa en Maas is
daar niet voor. Zijn pleidooi
tegen het onderbrengen van de
waterschappen bij de provincie
werd hem niet in dank afgenomen
door partijleider Wouter Bos.
Eerder voorziet hij een verdere
schaalvergroting en een verdere
integratie van het waterbeheer met
gebiedsontwikkeling. “Een fusie met
de twee Limburgse waterschappen
ligt voor de hand.”

Lambert Verheijen, dijkgraaf Aa en Maas

'Waterschappen moeten u
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Met gemak laveert dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap
Aa en Maas tussen de lastige klippen van de waterwereld.
Sterker nog, onder zijn leiding lijkt het waterschap een
toekomstbestendige strategie te voeren. En dat is nodig want er
wordt nogal eens getwijfeld aan het nut van de waterschappen.
De bevolking is ook niet enthousiast, wat blijkt uit de lage
opkomst bij de verkiezingen van vorig jaar. Er is gemopper over
de tarieven.
Toch wordt er meer dan ooit een beroep gedaan op de
waterschappen. Behalve voor de zuivering van het water ook
voor de verdediging van ons land tegen het water. Veeleisende
wetgeving moet geïmplementeerd worden, zoals de Kaderrichtlijn
Water en de Waterwet. En tegelijkertijd moet de dijkgraaf allerlei
verschillende belangen in zijn eigen organisatie met elkaar weten
te rijmen.
De ervaring die Verheijen in de Brabantse politiek heeft komt
hem derhalve goed van pas. Twaalf jaar lang was hij gedeputeerde
voor de provincie Noord-Brabant, met waterbeleid in zijn
portefeuille. In 2005 verruilde hij het provinciehuis van NoordBrabant voor het nabijgelegen kantoor van waterschap Aa en
Maas. Sindsdien gaan waterbeleid en gebiedsontwikkeling bij
hem hand in hand, iets wat door anderen vaak alleen nog maar

met de mond beleden wordt. Het waterschap onderscheidt zich
verder door een actieve communicatie met de buitenwereld en
door het omarmen van nieuwe technieken en concepten als ‘de
Energiefabriek’.
Hoe ziet u de toekomst van de waterschappen? Zullen ze
steeds meer zelfstandige, volwassen lokale overheden
worden of zullen ze steeds meer opschuiven in de richting van
de provincies en daar uiteindelijk ondergebracht worden?
“Er zijn drie scenario’s. Het eerste is dat het aantal waterschappen
in de komende tien jaar verder daalt van de huidige 26 naar
bijvoorbeeld zeventien en dan naar tien. De twee Zeeuwse
waterschappen zijn al aan het fuseren. Bij de waterschappen
Vallei en Eem en Veluwe zijn ze bezig en ook wij zouden onze
vleugels naar het oosten (Limburgse waterschappen) of het westen
(Brabantse waterschappen) kunnen uitslaan. Een fusie met
Limburgse waterschappen ligt meer voor de hand, omdat wij de
Maas en het natuurgebied de Peel met hen gemeen hebben.
Het tweede scenario is dat de regionale directies van
Rijkswaterstaat bij de waterschappen gevoegd worden. De
derde optie is dat de provincies de waterschappen overnemen.
De vraag die ik dan altijd stel is: wie neemt wie over? Bij de
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en uit isolement kruipen'
drie Brabantse waterschappen werken meer mensen dan bij de
provincie Noord-Brabant (1500 versus 1450). Ook landelijk
komen de cijfers overeen (12.000 bij de provincies en 11.000 bij
de waterschappen). Als je zoveel mensen en taken bij de provincie
voegt, dan verandert de provincie. De nadruk op natuur- en
milieuaspecten wordt nog groter. De provincie wordt dan een
soort omgevingsschap. De provincies zelf zijn ook geen groot
voorstander van dit idee. De provincies trekken zich juist terug
van uitvoerende taken. Zij willen zich meer concentreren op een
regiefunctie. De discussie over het toevoegen van waterschappen
aan de provincie is niet zozeer gevoed vanuit een taakanalyse,
maar vanuit bezorgdheid over ‘bestuurlijke drukte’. Ik heb in de
PvdA gepleit tegen het onderbrengen van waterschappen bij de
provincie. Partijleider Wouter Bos nam me dat niet in dank af.”
Zijn waterschappen democratisch gelegitimeerd?
“Ja, er zijn immers verkiezingen. Het is waar dat de opkomst
laag was. Maar er staat nergens dat de opkomst meer dan 50
procent moet zijn. Bij verkiezingen voor gemeenten en provincies
komt de opkomst vaak ook niet boven de 50 procent. En bij
waterschappen gaat het slechts om één thema. Waterschap Aa
en Maas bestrijkt een gebied met 700.000 inwoners. Daarvan

hebben er toch 110.000 gestemd en dus bewust een keuze
gemaakt. Het is te weinig, maar het is een grote groep.”
Is het niet raar dat boeren, waarvan het aantal steeds minder
wordt, geborgde zetels hebben in de besturen terwijl de
miljoenen inwoners van steden en dorpen dat niet hebben?
“De wetgever heeft hen die mogelijkheid gegeven. Bij waterschap
Aa en Maas zijn negen van de dertig zetels geborgd: vier voor
boeren, vier voor het bedrijfsleven en één voor eigenaren van
natuurterreinen. De gedachte was dat deze groepen een groot
financieel belang hebben bij goed waterbeheer. Het bedrijfsleven
brengt 30 procent van de inkomsten op, maar ze zouden nooit
zo’n groot aandeel in het bestuur krijgen bij verkiezingen.
Bij boeren is dat minder het geval. Zij zijn over het algemeen
minder gaan betalen. De agrarische sector is in staat om
behalve de geborgde zetels ook zetels door de verkiezingen te
bemachtigen. Dat is voldoende om hen een grote positie te geven.
De democratische partijen zijn verrast door de invloed van de
geborgde zetels. Het onderwerp komt uitgebreid aan de orde in
de evaluatie van de verkiezingen die het kabinet binnenkort naar
de Kamer stuurt.” (Bij het verschijnen van dit blad is dat mogelijk
al gebeurd, red.)
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Wat moet er gebeuren om de opkomst op te krikken?
“De verkiezingen voor de waterschappen moeten op dezelfde
dag gehouden worden als de gemeenteraadverkiezingen. En we
moeten afstappen van die stembiljetten die tussen de reclame
in de bus vallen. Mensen moeten fysiek naar het stembureau
kunnen. Verder kun je denken aan een belastingvoordeel voor
mensen die gaan stemmen. Het is een frivole gedachte, te banaal
voor woorden, maar wel aantrekkelijk.
Als je in Nederland een hoge opkomst wil, dan lukt dat alleen als
daar in de nationale politieke arena om wordt gestreden. Als het
geen landelijk issue is, dan komt het niet in de landelijke media.
We moeten dus onze zichtbaarheid vergroten. Dat is niet gelukt
bij de laatste verkiezingen. De concurrentie om aandacht van de
media is groot. Je kunt miljoenen uitgeven zonder dat het opvalt.
Ik moet toegeven: waterschappen hebben het ook niet altijd
gezocht. Ze moeten meer herkenbaar zijn: zich niet opsluiten in
een technisch isolement.”
Behalve dat ze niet zichtbaar zijn, is er wellicht ook te weinig
te kiezen en zijn de mensen die op de lijsten staan onbekend.
Landelijke media schrijven niet over deze regionale
kandidaten. Dus moeten regionale kranten het oppakken.
Maar doen ze dat?
“Bij waterschappen worden er net als bij de Gedeputeerde Staten
belangen tegen elkaar afgewogen. Bij elke stukje beekherstel is er
een discussie over hoe ver we moeten gaan. Dat is mensen niet
helemaal duidelijk. Daarom ben ik blij met de politisering van
de waterschappen (het meedoen van politieke partijen aan de
verkiezingen, red.). Dat is belangrijk voor de zichtbaarheid en
voor de keuzes die gemaakt worden. In de regionale kranten is de
toon over de waterschappen vaak negatief: hoge kosten, verkeerde
keuzes en onzichtbaarheid.”
Er is veel te doen over de hoogte van de belastingen. Kunt u
die niet omlaag brengen, bijvoorbeeld 5 procent per jaar?
“Nee, water kost ons steeds meer geld, door de onzekerheid en
de risico’s die we lopen. De eisen aan de waterbestendigheid
worden steeds hoger: om overstromingen te voorkomen,
verdroging tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren.
De lastenverhogingen zijn echter niet explosief. Bij Aa en Maas
stijgen de lasten met de inflatie mee, plus een opslag (van 0,5 tot 1
procent) voor activiteiten die met de Kaderrichtlijn Water te maken
hebben. Die laatste kosten mogen over drie keer zes jaar worden
uitgesmeerd. Eind dit jaar gaan de plannen daarvoor naar Brussel.
Het verminderen van de lasten met bijvoorbeeld 5 procent gaat
niet zonder dat we elementaire taken moeten schrappen.”
Wat zegt u dan tegen de man in de straat die klaagt over de
belastingen en over (al dan niet werkelijk bestaande) mooie
gebouwen en hoge salarissen?
“Tegen hen zeg ik: kijk eens terug, naar dertig jaar geleden.
Toen stond er letterlijk een meter schuim op de Aa. En denkt
u elke keer als u de wc doortrekt eens aan het waterschap. Het
schoonmaken daarvan kost twintig cent. Uiteindelijk doen we
iets zeer noodzakelijks.”

Hoe ervaart u de rol van de pers en hoe moeten
waterschappen de omgang met de pers invulling geven?
“Waterschappen moeten het contact met de pers actief
opzoeken. In plaats van verrast zijn als er over hen wordt
geschreven en zich daar dan niet in herkennen. We zijn
bezig met het intensiveren van contacten met de regionale
pers. We willen hen kunnen bellen. Bij moeilijke dossiers
willen we met hen van te voren om tafel zitten. De negatieve
verhalen zijn van degenen die zich weinig hebben verdiept in
de werkwijze van de waterschappen vandaag de dag. Bij hen
bestaat nog het beeld van waterschappen uit de jaren zeventig,
toen er drie- tot vierhonderd waterschappen waren. Nu zijn
er 26 waterschappen en dat zijn middelgrote organisaties met
professionele directies. We moeten er zelf aan werken om dat
beeld bij te stellen.”

Verheijen:'Water kost ons steeds meer geld, door de onzekerheid en de risico’s die we lopen'

