INTERVIEW

DIJKGRAAF PIET HEIJN SCHOUTE VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

"Voorkom functioneel
navelstaren"
HeelNederlandisajgedektdoorwaterschappen.Heteneishetgrootste,hetanderehetoudste. Weer
eenanderligtinhetgrootsteaantalprovincies,éénzalookhetkleinstezijn.Metwelkpredicaatzou
hetHoogheemraadschapvanDel/landzichmllen tooien?HetbestuurscomplextussendeOude
Delft endespoorlijnstraalteengrotehistorischerijkdom uit.Inhetvrijwelvierkante.gebiedtussen
HoekvanHolland,Wassenaar, Berke!enRodenrijsendewestpuntvanRotterdamwonenop41.000
hectare 1,4miljoenmensen.Hethoogheemraadschapwerdeenaantaljaren achtereengecon/ronteerd
metwateroverlast.Hetisookhetwaterschapdatzijngrootsteajvalwaterzuiveringsinstallatieals
DBFO-project(design,build,financeandoperate)realiseert.VerslagvaneengesprekmetdedijkgraafvanDel/land,drs.P.H.Schoute inzijnwerkkamerinDelft, waarindeeeuwenopjeneerzien.
InhoeverreisDel/landnubeveiligdtegen
overstromingen?
"Toenikin2000dijkgraafwerd,wasdat
middenindieperiodewaarinzichtelkens
extremeweersomstandigheden voordeden.In
1995werdenwegeconfronteerd metdegrote
Rijnafvoer endehogebuitenwaterstand.In
1998 trokkendeeerstezwaredusterbuienover
hetWestlandenstonderineensenkeledecimeterswaterophetlandenindekassen.Zulkezwarebuien hebbenwein1999,2000,2001
en2004weergehad.Ermoesteencalamiteitenorganisatiekomen.Hoegajeommetzulkeextremeomstandigheden?Hoebestrijdje
dewateroverlast?DaarwarenwealsDelfland
nietoptoegerust.Wehaddenwelzandzakken,
maarerwarengeheelandereacutemaatregelennodig.Noodbemalingen warennoodzakelijk,groterepompen,slotenmoesten het
waterkunnen afvoeren,duikers moesten
schoonzijn.Ookanderegebieden,NoordHollandenGroningenbijvoorbeeld, werden
geconfronteerd metwateroverlast,maar bij
onsgebeurdehetmeerderekeren.Wewerden
voorloperinNederland metonzecalamiteitenorganisatie.Maarermoestookeenstructureleanalysekomen.Wemoestenonssysteembezienendaarnaastrekeninghouden
metdeimpactvandenotaWaterbeheer21e
eeuw,diedegevolgenvan zeespiegelrijzing,
klimaatveranderingenbodemdalingaangeeft,envanaldieanderenota'sdieerdeafgelopenjaren opdatgebiedzijn uitgebracht."
"Wehebbenvoorgeheel Delfland
gebiedsstudiesgemaakt, waarwealle
instanties bij betrokken hebben.Dat heeft
geleid tot het beleidsplanABCDelfland, dat
eenoverzichtgeeft vandemaatregelen die
nodigzijn omhetgebied tebeschermen
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tegen wateroverlast en overstromingen,
zowelindepubliekealsindeprivate sfeer."

schuifopentezettenalseenbadkuip kunnen
laten vollopen vanuitdeboezem.DeWoudse
polder bijSchipluiden bijvoorbeeld kan
800.000kubiekemeterwateropnemen.Alsde
wateroverlastvoorbij is,wordt het water
teruggepompt indeboezem."
Inanderegebiedenslaagtmenerindebergingscapaciteitindepoldersvoldoendetevergroten.
"Ookwijzouden het liefst allewater in
depolderszelfbergen.Maardat lukt hier
niet.Fryslin maghetgrootste waterschap
zijn quaoppervlakte,Delfland heeft het
grootsteaantalinwoners:14miljoen.Door
aldieinwonersenbedrijvigheid opeenrelatiefkleinoppervlakzitten wehiermet maar
liefst70procent verhard oppervlak!Dusweinigmogelijkheden voorbergingdoordeverglazingenverstedelijkingsamen.Bovendien
heeft degewoneburger eenheiligvertrouweninpompen.Ennietalleendegewone
burger,ookdeeersteburger.Hoeveelburgemeestersniet tegen mijzeggen:'Waarom
pompje nietwat harder?'.Maarookdaarmeealleenreddenwehetniet.Hier iseen
combinatievanmaatregelen nodig."

Watisdegrotelijninditplan?
"Hoofdpunten zijn vergrotingvande
bemalingscapaciteit vandeboezem,de
transportcapaciteit vande hoofdwaterganKomtuermetdeglostuinbouwuit?
gennaardegemalen toeende bergingscapa"Het kassengebied wordtgesaneerd.In
citeitindepolders.Deboezem van Delfland
datprocesproberen wewerkmet werk te
wordt bemalen naardeNieuwe Waterweg
maken.Debreedstesloottussen tweekassen
endeNoordzee.Datdoen wemetzesboewas50cmbreed.Diesloten lagen volrotzemgemalen.Verschillende aanvoerkanalen
zooi,duikerswarenverstopt.Kassen liepen
naardiegemalen toemoetenverbreed woronder.Alstomatenplanten vieruur metde
den,bijvoorbeeld het 2,5 kilometer lange
voeten inhetwatergestaan hebben, isde
Oranjekanaal. Detoeoogstweg.Moderne
voernaar hetgemaal
kassenwerken met subWestland in Maassluis
straatteelt
in bakken
"Dehurgerheefteenheilig
moetgedeeltelijk worbovendegrond.Er
denverbreedvan18
moetwaterberging tusgeloofinpompen"
naar36meterenook
sendekassen komen,
gedeeltelijk wordenverdiept.Dedaarvoor
sloten moeten breder wordenen onderhoubenodigdegrond isniet vrij.Daarin liggen
den kunnen worden.Wehebbeneenconveleidingen,daaropstaankassen.Dieverbrenantgesloten metdegemeenteende tuindingrealiseren,iseenstroperigproces.Maar
bouworganisaties ensamen het Integraal
hetlukt.Wezijn ervorigjaar meegestarten
Ontwikkelingsplan Westland opgesteld.Dat
hetkanaalkrijgt inzijn nieuweprofiel ook
plan wordt nu uitgevoerd."
eenecologischeoeverzone."
"Wehebbenoprimalisatiestudiesper
poldergemaaktomdebergingscapaciteit te
vergroten.Wewilden calamiteitenbergingen
inrichten inpoldersmetzoweinig mogelijk
bebouwing.Wehaddengedachtaan afsprakenmetdeeigenarenoverhet gebruiksrecht,
overdeschadevergoeding.Maardeeigenaren
blekendaarnietsvoortevoelen.Wemoesten
onzebenaderinghelemaalomdraaien:grondenaankopenengronden diewezelfalin
bezithadden,inzetten.Werichtennu poldersinalswaterbergingdiewedooreen

Uvaarteeneigenkoersmetdezuivering
Harnaschpolder.
"Ja,dat ishetanderegroteproject.Wij
hebbeninDelfland voorzoveel inwoners
relatiefweinig afvalwaterzuiveringsinstallaties:slechtsvijf Degrootstewasdezuivering
Houtrust inScheveningen,waarvan het
gezuiverdewatermeteenleidingvan2,5
kilometer inzeegeloosdwordt.Dievoldeed
nietmeer.Wehaddenmeercapaciteit nodig
enwemoesten aandeeisenvoor verwijdering vanstikstofenfosfaat gaanvoldoen.

begrippen dieingevoerd moesten worden.
Bovendien wasonsimagowegdoordie
opeenvolgingvanwateroverlastsituaties.We
voeldenonseentrein dieuitderailsgelopen
was.Gelukkighad ikzelfervaringmet dit
soortveranderingsprocessen als bestuurder
vaneenpsychiatrisch ziekenhuiseneen
sociale werkvoorziening."
Landelijksteektdediscussieoverdebestuurlijke
druktedekopop.
"Ja,maarhetvoortbestaanvandewaterschappen isgeenpunt.Dediscussiemetde
provincies,dieeeneigenbelastinggebied wel
aantrekkelijk vonden,isgevoerd.Vanuit het
buitenland kijkt mensteedsmeetmetgrote
belangstellingnaardemanierwaaropwijin
Nederland hetwaterbeheer hebbenopgezet
enveiliggesteld.Afgestemd opwaterstaatkundigeeenheden,meteigeninkomstenen
eeneigenpositieinderegionalepublieke
organisatie.DemensenuitNewOrleans,die
hierkwamen kijken,haddengrotebelangstellingvoordezeopzet.Probleem isalleen:
hoehoudjedeaandachtvast,ookvoorhet
veiligheidsdenken envoorderisico-organisatie?Ikzegweleens:'Geefonshedenonsdagelijksbroodenafentoeeen watersnood'."

Piet HetjnSchoute.
Eerstkregenwealsplaatsvooreen nieuwe
afvalwaterzuivering eenokselvanhetPrins
Clauspleinaangewezen.Daarover ontstond
veelmaatschappelijke discussie:ophet beste
bedrijventerrein bouwje tochgeen strontfabriek Datgafveelvertragingenwij kwamenintijdnood. Toenkregenwede
Hamaschpolder tenzuiden vanSchipluiden
toebedeeld.Wehaddeneenontwerpvooreen
nieuweinstallatie,maaronsalgemeen
bestuur vonddekostendaarvan tehoog.Het
eistetienprocent reductie.Wehebben toen
demogelijkheid vaneen publiek-private
samenwerkingonderzocht.Voorhetalgemeen bestuur wasdiebespreekbaar.Decollega-waterschappen waren feltegen.Zijvondendatverkopenvanje'core-business'.We
zijn ertochmeedoorgegaan.Opeen tender
hebbenzesconsortiaingeschreven.DecombinatieDelfluent haddemeestgunstigebieding."
"Dehuidigezuiveringsinstallatie HoutrustinScheveningenblijft bestaan.Beide
installatiesstaanviaeenringsysteem met
elkaarinverbinding.Hamaschpolderkomtin
2007inbedrijf Aansluitend wordt Houtrust
gemoderniseerd.Dievoldoetin2008aande
nieuweeisen.Daarnaastwordthethelestelsel
vanaan-enafvoerleidingen aangepast.Dat
doenweineigenbeheer.Wepraten hierover
eentotaleinvesteringvan750miljoeneuro."
Hockijktuaantegendekritiekvanuwcollega's?
"Dooronzemanier vanwerken hebben
weeenforse kostenreductie vooronzeinge-

zetenen bereikt.Wehebben bijdezetwee
awzi'sgekozen vooruitbestedingvan ontwerp,bouw,beheerenfinanciering. Dat
geeft een maximaal 'commitment' van
Delfluent, vooreenperiodevan30jaar.
Veoliaheeft groteervaringmetdie manier
vanwerken.Bovendienwildemengraag
penetreren indeNederlandse markt.De
Rabobank brengt zijn financieringskennis
in.Wijblijven toezichthouder.Vooruitbreidingen,wijzigingen endergelijke isonze
toestemming nodig.Over30jaar wordtde
installatieaanDelfland overgedragen.Onze
andereinstallaties,onderandereDeGroote
LuchtinVlaardingen,blijven wezelfbeheren.Daarmeehouden weintern onze
beheerskennis oppeil."
Uheejt,groteklussenonderhanden.
"Ja,weinvesteren indeperiode20002015500miljoen euro indebestrijding van
dewateroverlast. Daarnaast wordt750miljoeneurogeïnvesteerd inhetproject Afvalwater HaagseRegio.Daarbij komendan nog
dekostenvoordekustvetsterking. Maardie
zijn nu nognietexactbekend.Wekomen
dan meteen bijonzederdegroteoperatie:
hetgeschikt maken vanhetwaterschap voor
de21eeeuw.Dateisteenmajeure cultuuromslaginonstraditioneel ingestelde waterschap.Wemoeten slagvaardiger worden,
externgericht eningesteld ophet omgaan
metcalamiteiten. Efficiënt werken,doelgerichtendoelmatig,kosteneffectief, tegen de
laagstemaatschappelijke kosten, allemaal

Zietunogverdereconcentratievanwaterschappen?
"Discussiesoverfusies werken verlammend.Daar hebbenweindezejarengeen
enkelebehoefte aan.InZuid-Holland zijn ze
ooknietaandeorde.Wewerken alswaterschappengoedsamen.Optermijn zouje
kunnen denkenaanverdereafstemming op
hetgebied vandebelastingen,qua systematiekenwellichtookaandevormingvanéén
inningorganisatie."
Watisuwachtergrond?
"IkhebinLeidengestudeerd: propedeuse
sociologie,kandidaats niet-westersesociologieencultuteleantropologieendoctoraal
politicologieenbestuurskunde.Ikwerkte
vierjaar bij hetStaatstoezichtopdegeestelijkeVolksgezondheid.In 1985werdikburgemeesrervanWassenaar.Alslidvanhetalgemeenbestuur leerdeikDelfland nader
kennenenin2000benikbenoemd tot dijkgraaf Binnendewaterschapswereld vervulik
nogeenaantalfuncties, maarookdaarbuiten.Bijdesocialewerkvoorziening,museaen
hetNederlands Instituut vootZorgenWelzijn, hetgrootsteondersteunende instituut
indewelzijnssector. IkbenvoordeRaadvoor
deRechtsptaaklidvandecommissiedie
nieuweledenvanderechtetlijke macht aantrekt.Zulkeactiviteiten houdenje maatschappelijkeblikveldgrooten voorkomen
datje functioneel gaatnavelstaren."C
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