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Terugnaarintegraal
waterbeleid?
Hetismakkelijker.gezegdaangedaan: integraalwerken.Geenmensiserte^en,mitsmet
verstand benaderd.Entochblijkthetmaaralte
vaaklastigomzelfsdemeestvoordehandliggendeverbandenindepraktijk daadwerkelijk te
le^en.Ditartikel iseenoproepomdatconcreet
temakenvoorwaterbeleid inbredezineneen
steuninderugvoorwiealzowerkt.
Sindsdeintroductie vanintegraal waterbeheer in 1989 isinNederland keihard
gewerktaanhet insamenhangoplossen van
deproblemen inhetwatetbeheer.Sindsde
eeuwwisseling lijktdaareenkentering in te
zijngekomen.Niet indat hardewerken,wel
indesamenhang.Deproblemen met wateroverlastwarenmanifest,erverscheeneen
beleidsnota Waterbeheer 21eeeuwmeteen
sterkkwantitatiefelementenin 2003 werd
hetNationaal Bestuursakkoord Wateropgesteld.Ookdeimplementatie vandeKaderrichtlijn Waterspeelteenrol.DeKRWvraagt
overhedenopeenanderemanierdan voorheenecologischeengrondwaterdoelen en
maatregelen daarvoor afteleidenen teverantwoorden. Bovendien iséénvandegevolgenvandeimplementatie vandeKRWdat
allewaterplannen (rijksnota's overwater,
waterhuishoudingsplannen,waterbeheersplannen eneendeelvandegemeentelijke
plannen) in2009geharmoniseerd worden.
Deafstemming tussen het Nationaal
Bestuursakkoord Waterende Kaderrichtlijn
Waterisslechtsgering,zoblijkt ookuitde
recenteDecembernota 2005,ondanks ofmisschienweldeelsdankzij deenorme inspanningen diewaterbeheerders zichgettoosten
omuitvoering tegevenaande uitvoering
vanNBWenKRW.
Watishieraandehand?Nadereverkenningleertdatnaast'Waterbeheer 21eeeuw'
endeKaderrichtlijn Waterookhet gewenste
grond- enoppervlaktewaterregime(GGORJ
eenactueelprocesisdat ingrijpt ophetstellenvandoelenaanhet watersysteem ende
ruimtelijke consequenties (gebruiksfuncties)
daarvan.Hoewelhet kadervoorGGORalin
2005gereed moestzijn, isdat nietoveral het
gevalenwordtdeuitwerking naar een
gewenst regimevoorgrond- enoppervlaktewatermededaardoor nognietoveraltoegepast.Uiteindelijk moetervolgensdeDecembernota in 2007eeneetsteuitwerking liggen,
met namevoordebeschermdegebieden.
OokdelandelijkeTaskforce Verdroging wijst
eropdatdedoelstellingvoor2010in het
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huidige temponiet wordtgehaald.Daartussendoorlooptnoghetprocesvanhet formulerenvaninstandhoudingsdoelen in het
kadervanNatura 2000.Afkomstig uit een
andereinvalshoekgeeft dezeEuropese richtlijn aandatNederland werkmoet maken
vanhet beschermen van natuur, hietaangeduid alsVogel-enHabitatrichtlijn. Nietzeldengaathetdaarbij inNederland om natte
natuur, waarmeederaakvlakken metde
KaderrichtlijnWateren'Waterbeheer 21e
eeuw'alzonneklaarzijn.Het Ministerievan
LNVisvoornemens omditjaat voorzoveel
mogelijk natuurgebieden doelen en begrenzingenvasttestellen.Terecht worden daar
vanuitdeKRWvraagtekens bij geplaatst,
niet indelaatsteplaatsvanwegeslechte
ervaringen methetmelden vandoelen aan
Btussel(ziebijvoorbeeld derichtlijn voor
fijn stof).

grotendeels afgerond, terwijl dievoor Natura2000nu actueel isendievoordeKaderrichtlijn pasin2007(formeel zelfspasin
2008)wordt vastgesteld. Hoewel in het kader
vandeNota 2006ookaleen verkenning
plaatsvindtvandeecologischedoelen,wordendaaraan (zekerbestuurlijk) opdit
moment nogweinigconsequenties verbonden.EnvoorzoverhetGGORalseendoel
(kader)kanworden opgevat,moeten dievoor
GGORvolgenshetNationaal BestuursakkoordWater in 2010zijn vastgesteld.

Wieheeft enbewaatthetoverzicht?En
wat belangrijker is;waar liggen inhoudelijke
enprocesmatigeaanknopingspunten om
werkmetwerktemaken? En,misschien nog
welbelangrijker:hoevaakenopwelke
momenten worden bestuur, maatschappelijkeorganisatiesenburgersbijdezekeuze(s)
betrokken?Wantgaathetnietallemaalom
eenenhetzelfde watersysteem? Eenstroomgebiedsbenadering, waaroppapier van
wordt uitgegaan,verdwijnt opdeze manier
alsnelachterde horizon.

Opvallend isoverigens,datdeKRWin
zichzelfaleenzekeregescheiden benadering
herbergt.Doordat nietallewaterenalswatetlichaamwordenaangemeld,ontstaan twee
categotieënvanwateren:welennietinbeeld
voor'Brussel'.Daarmeeworden tweewaterwereldengeschapen:waterlichamen waarhet
beteikenvandegoedetoestand (ofdaarvan
afgeleid hetgoedepotentieel)centtaalstaat
enalleoverigewatetenwaaidatniet het
gevalis.Hoewelwellichttevetdedigen vanuit
kostenoogpunt dreigtookhierdeintegrale
benaderinguit hetoogtewotdenverloren.

Eendeelvanhetantwoord ligt waarschijnlijk indeversnipperde aanpakvanhet
beleidsveldwater.Watopvalt,isdatet vanuitalletrajecten wotdt nagedacht over
doelen ten aanzienvanhetwater,maarop
verschillende tijdstippen.Zoisde normstellingsdiscussieover'Waterbeheer 21eeeuw'
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bestuurders,maar ookzeker maatschappelijkeorganisaties enburgersbetekent, dan
vergaatje het lachenenigszins.Zoalsheter
nu uitziet komt waterbeherend Nederland
dekomendejaren drieofvierkeerlangsvoor
inspraak envaststellingvan(deel)besluiten).
Endan vergeten wevoorhetgemakderuimtelijke plannen endewaterplannen vande
gemeenten.Inaldezeplannen worden
standpunten ingenomen overwaterhuishoudkundige doelenenvaakookgerelateerd
aanruimtelijke consequenties,dieopdit
moment nognauwelijks inbeeld zijn.
worden deonderdelen WB21,KRWenGGOR
welbehandeld,maar nognauwelijks in hun
onderlinge samenhang.OokdeAdviescommissieWater isnaaraanleidingvande
Decembernota 2005vanoordeeldatde
samenhangtussen kwaliteits-en kwantiteitsbeheer (enbeveiligingtegen overstromen)niet uit hetoogmagworden verloren.
Ondanks datnemen wewaardatervande
afstemming vanambitie,doelen maatregelenenkosten vandediverse beleidsonderwerpen slechts incidenteelsprakeis,laat
staandatereen integraleafweging gemaakt
kanworden.Daarvoorlopendehuidige tijdplanningen teveeluiteen.

Afstemming overdiedoelengebeurt op
ditmoment (te)weinig.Wemissen daarmee
belangrijke kansen ominderdaad werk met
werktemaken.Bovendien ishetopdie
manier nietgoed mogelijk voor bestuurders
(enboeren,burgersenbuitenlui) om binnen
eenoverzienbaar tijdsbestek een overzicht
ensamenhang teschetsenvandeambities/
doelenenderuimtelijke enfinanciëleconsequentiesdaarvan.Daarmeeiseen tweede
meerwaardeaangeduid:een verhoogde
maatschappelijke acceptatie.
Deoplossing isevenvoordehand liggendalseenvoudig.Onzegedachte isom in
deperiodetussen nu eneind 2007op hoofdlijnen totafstemming tekomenoveralle
(water)doelen endaardepublieke participatieen het bestuurlijke besluitvormingsprocesopterichten. Endanbedoelen weniet
alleendievandeKRWenWB21 (datisof
wordt vaakalgeorganiseerd),maar ookdie
vanGGORendeVogel-en Habitatrichtlijn
(VHR).Wiedatdoet,voorkomt verrassingen
achterafalsdeuitwerkingvanGGOR-,VHRofdeKRW-doelenen-maatregelen onderlingtegenstrijdig blijken tezijn en bestuur-

Dat het integraal benaderen van het
waterbeleid meerwaardeopleverr ten
opzichtevaneensectorale benadering hoeft
bijna geen betoogen wordt regelmatig
onderstreept (zieH 2 0nr. 3,pag.41-44).Maar
waaromlukt hetdannognietaltijd?Waar
zitdiemeerwaardedan,afgezien vanmogelijke kosteneffectieve combinaties indeaanbestedingenuitvoering? Opdeeerste plaats
indeverhogingvandeefficiëntie. Alsje het
bovenstaandeopjelaat inwerken enjeje
realiseertwatditvoordewaterwerkers,
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Eengroot bijkomend voordeelisdater
opéén moment eenoverzicht isvande
belangrijkste waterproblemen enconsequenties vanmogelijke oplossingen.Datis
zowelinhoudelijk alsbestuurlijkzeerteverkiezen.Danookkan hetbestuur duidelijk
wordengemaakt watopdatmoment speelt
opdeverschillende beleidsonderdelen en
biedjedegelegenheidomdaareenkoersin
tebepalenenaccenten tussende beleidsonderdelenaan tebrengen.Jekomtdan met
eeneenduidig beeld naar buiten toezonder
datoverheden enplanprocessenoverelkaar
heenbuitelen indecommunicatie.
Meteendergelijke aanpak beperkje het
aantaldiscussiesoverwater(doelen)totéén
samenhangende voordekomendezesof
twaalfjaar enkandepublieke participatie
zichrichten opeenbeperkteperiode in
plaatsvanhet uitsmerenoverjaren.
Opbasisvanonsbetoogkomenwetot
devolgende aanbevelingen:
•

Voetdekomende tweejaar eendiscussie
overdoelen,ambitieentempoop het
gebied vanwateroverlast, hydromorfologie,chemieengrondwater;
• Betrekdaarbij zoweldedoelendievolgenuit WB21 alsKRW,Natura 2000en
GGOR;
• Startmeteenanalyseophoofdlijnenen
werkdievervolgensvandaaruit verder
uit(vangrofnaar fijn);
• Geefhelderaanrichting bestuur, maatschappelijke organisatiesenwellicht ook
burgerswaardesamenhangziten waar
hun inbrengmet nameopgericht dient
tezijn;
• Legdeuitkomsten vandiediscussievervolgensvastinallebeleid-en beheerplannen. f
Wczijnnieuws,gien,gnaaruwopinie.Reacties
kuntuzendennaar:rwantiebosch@esplanada.nl
o/p.verbru<gge@delta-advies.com.
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dersmoeten terugkomen opeerdergenomen besluiten omdatdoelen-bij nader
inzien-niethaalbaar blijken tezijn. Het
onderstaande schema illustreert dezeintegrale benadering.
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