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Discussie overde rol
vande waterschappen
Nemenwaterschappen hetvoortouw bij
gebiedsgerichtbreedwaterbeheerofvindenze
datindepraktijk tochteriskant?Enhoekijken
Rijk,provinciesengemeentenaan tegende
waterschappenenomgekeerd?Management-en
kennisbureau Balanceverzorgdeop9 maan
hierovereendiscussiebijeenkomstvoorwaterschappersinMaarssen.
Desprekersvonden hetsowieso nuttig
omvaker informeel met elkaar vangedachten tewisselen.Kleinschalige bijeenkomsten
biedendaarvoordebestegelegenheid,steldenSybeSchaap,LambertVerheijen enJan
Schrijen.Zij menen datdeuitvoeringvan
plannen voorgebiedsgericht breed waterbeheer bevorderd kanworden doordeinzet
vanmensen met eenzekeremate vanonafhankelijkheid,diegewerkt hebbenbij verschillendeoverheden.OokHenk vander
Honing,domeinmanager LandelijkGebied
enWater vanBalance,washetdaarmeeeens.
Gezamenlijk watetbeleid maken en uitvoeten isnu eenmaalgeensinecure,stelde hij
vast."Waterschappen, Rijk,provinciesen
gemeenten drukken elkhun stempel op
waterbeleid enwaterbeheer inrelatie met
landelijke enstedelijke inrichtingsplannen."
Dat waterheelveelverschillende verantwoordelijkheden enbelanghebbenden kent,
blijkt alleen aluit detalrijke contacten die
deUnievanWaterschappen met het Rijk
onderhoudt. Unievoorzitter SybeSchaap:
"Waterschappen hebbenmetde ministeries
vanVerkeerenWaterstaat,VROM,Financiën
enLNVtemaken.Decontacten met deze
ministeries verlopen nietopalle fronten
altijd evensoepel.Hadden wealsUnie bij
ërkeerenWaterstaat voorheen te maken
etéénaanspreekpunt, nuzijn dater meerdere.Uitvoeringenbeleid zijn bijdit ministeriegescheiden endat werkteenstuk minderefficiënt." Omdat waterschappen zowel
beheerdersalsbeleidsmakers zijn, moetvoor
deuitvoeringgesproken worden met Rijkswaterstaat envoor beleidsmatigezaken met
DGWater.Schaap:"Endan iserooknogde
InspectieWaterbeheer.Aldie verschillende
contacten maakt het vrijcomplexenonoverichtelijk."
VROMiseenanderverhaal,vindt
haap."Ophetgebied vande Kaderrichtlijn
ater legthet ministeriealleverantwoordelijkheden bijdewaterschappen. Het ministerieblijft opdeachtergrond en lijkt tewilH20
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lenzeggen:'Waterschappen,zoekenjullie
hetzelfmaar uit'.Ikben van mening dat
VROMopdit punt meer verantwoordelijkheid moet tonen."Eenzelfde attitude is
waarneembaar bijderuimtelijke ordening,
aldusSchaap."VROMziethet liefst datde
waterschappen eerstzelfhet waterprobleem
oplossen,waarna het ministerie ruimtelijk
kangaan ordenen."
Het Ministerie van Financiën iseen uitgesproken centralistisch ministerieenstelt
regelmatig het waterschapsbelastingstelsel
terdiscussie,constateert Schaap."Financiën
wilniets lieverdan zelfde heffingen vande
waterschappen vaststellen.Zeiseen fervent
voorstander vaneenWaterschapsfonds. Het
waterschapsbestel iseenonderwerp dat
steeds weeropdeagenda wordt geplaatst.
Hierbij speelt overigensookde bemoeienis
vanhetMinisterievan BuitenlandseZaken
eenrol."
"Met LNVgroeitdelaatstetijd het partnershipgevoel.Dat vind ikheel positief We
trekkensteedsvakersamen op.Het samen
zoeken naaroplossingen maakt desamenwerkinguitermate prettig.Dat gebeurt
onder meer bijdekwestievandeVogel-en
Habitatrichtlijn en bijdeuitvoering van
maatregelen in hetkader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied."
LambertVerheijen, dijkgraafvanWaterschapAaenMaasen lange tijd water-en
milieugedeputeerde vandeProvincie NoordBrabant,signaleerteenbestuurlijk dilemma
inderelatietussen provinciesen watetschappen:"Hetgaaterom ofwaterschappen
eenuitvoeringsinstantie ofvolwaardige
bestuurslaag zijn.Wij hebben weldeambitieomdat laatstetezijn,maarde realiteit
gebiedt mij tezeggendat wenognietopdat
volwaardigeniveau zitten."
Zijn waterschappen nu bestuurlijk volwaardigeentiteiten oflopen zij aandehand
vandeprovincie?Opdievraag,ofbeter
gezegddatdilemma,spitst hetbeeld dat
provinciesvanwaterschappen hebben zich
toe.Hierdoor isdeinteractie tussen provinciesenwaterschappen vaakeencomplex
krachtenveld,waardoor gebiedsgerichte
inrichtingsplannen enwaterbeheer nietzeldenopgespannen voetmetelkaar staan,
constateert Verheijen.

ontwikkeling.Hetblijkt nogerg moeilijk
omdat nieuweactiviteitenpakket richting
deprovincies krachtiguit tedragen.Ikdenk
dat waterschappen daarvoorextra kennisen
kwaliteit nodig hebben.Vanonze medewerkersvraagt hetdat zij nogintegraler gaan
denken en handelen enookeerder in het
procesopencommuniceren met burgers,
ondernemers en hun organisaties."
janSchrijen waszevenjaar burgemeester vanVenloendaarvoorgedeputeerde in
Limburg.Hij weetuit ervaringdat gemeenten vaakeenonjuist beeld vande waterschappen hebben.Inzijn huidige functie als
voorzitter van hetWaterschap RoerenOvermaasishet zijn bestuurlijke taakom misverstanden omtrent dewaterschappen bij
gemeenten wegtenemen.Schrijen noemde
een aantal misverstanden diede beeldvorming bepalen.Eéndaarvan isdat waterschappen hun eigen broekzouden ophoudenendaarmee 'bevestigen' dat
co-financiering niet nodig is.Maar het beeld
dat waterschappen geldgenoegzouden hebben,isvolkomen onjuist, aldus Schrijen.
Ookdeaanname datgemeenten veelaandacht aanwater besteden in het landelijke
gebied isvolgens hemeengroot misverstand. Evenalshetstandpunt dat gemeenten
metderealisering vande Basisinspanning
Rioleringklaarzoudenzijn met hun waterinspanning.
Omgemeenten intensiever te betrekken
bij dewateropgaveendesamenwerking te
vetgroten,heeft RoerenOvermaas gemeentelijke waterplannen gemaakt volgenseen
nieuweaanpak.Schrijen: "Die waterplannen
beperkenzichtot urgentezaken, brengen
stedelijke wateropgaven scherp in beeld,
richtenzichoprealistische doelenen zijn
sterkuitvoeringsgericht.Zokunnen meerderegemeenten eengezamenlijk, modulair
waterplan opstellen. Het resultaat isschaalvoordeelengoedkoperensneller werken.
Maar het isookeenaanpakdieandeteeisen
steltaandemedewerkers.Zij moeten niet
alleen hard werken enbetrouwbaar zijn,
maar ookcreatiefengrensverleggend." q
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Nietalleen het kalewaterketen- en watersysteembeheet isonsaandachtsgebied, maar
ookdezorgvoorwater in het helepalet van
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