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nisland, met alhet watet endegroteervaring inendebelangen bij het leven onder
zeeniveau. Diekennis hebben wedaar uitgedragen."

ARDON:

"Toezichthoudervoor
drinkwaterbedrijven
niet nodig"
DezorgvoorhetwaterinalzijnaspectenisinNederlandalveledecenniaverdeeldovertweeministeries.Hetintegraleoppervlaktewaterbeheer (kwantiteitenkwaliteit]enhetdijk-enkustbeheerberust
bijVerkeerenWaterstaat.Grondwater, drinkwater, rioleringenzwemwaterzijneenverantwoordelijkheidvanVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer.BinnenhetDirectoraatGeneraalMilieuvanduministerteiswatereenonderdeelvandeDirectieBodem,Water, Landelijk
gebied. Daarwordthetlandelijk beleidtenaanzienhetbeheervanhet^rondwaterendiversevormen
van,gebruikvanwaterindesamenlevingvoorbereiden^etoetst.Verslagvaneen^esprekmetir. G.
Ardon, hoofdvandea/delingWater,inzijnwerkkameropdetiendeeta^evanhetministerieinDen
Haa^,netterugvanhetWereldWaterForuminMexico.
WatisuwindrukvanMexico?
"Ikbendaarnogalambivalent in.Conferentiesalsdezewordensteedsgroter.In
Mexico-Stad waren 11.000tot 13.000deelnemers.Waterkrijgt daardoor veelaandacht,
maar isdezevorm nogweljuist,aldie bijeenkomsten metdaarnaast eengrote beurs
eneenministetsconferentie? Regionaleconferenties zouden inprincipebeterzijn, maar
daar isweinigbelangstellingvoor.Hetgaat
gewoon zodoor.Hetvolgendeforum vindt
plaats inTurkije.Dat land won vanDubai.
HoewelDubaiaangeboden had ookdeconferentie daarna ineenland inAfrika tewillenbetalen.Positiefvond ikdatZuid-Amerikaditmaalveelduidelijker aanwezigwas:
MexicozelfenBolivia.Ookpositiefwasdat
ermeet nuance leektezijn ten aanzien van
privatisering:nietallehoopvestigenopde
groteprivatespelers,maar inziendat aansturingdoordeoverheid noodzakelijk isen
blijft. Datje welgoednaar publiek-privateconstructies moetkijken, zeket bij het
gebtuikvan oppervlaktewater."
Is^rondwaternietnogsteedsdebelangrijkstebron
voordrinkwater?
"Opmondiale schaal isdatzekerzo.
Grondwatet kreegookveelaandacht, vooral
denoodzaak omgrondwatet opeenduutzamemanier tegebruiken enuitputting en
verontreiniging ervan tevootkomen.Goed
beheet maakt hetmogelijk voottadenjuist
in tijden vandtoogte beschikbaat te hebben.
Het Nedetlandse Intetnational GtoundwatetAssessmentCentte(IGRAC)kandaatbijeen nuttige rol spelen."
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"EenandererodedraadophetWereld
WaterForumwasdeproblematiekvanhet
gloeiendaantalnatuurrampen opaardeen
heteffect daarvan:steedsmeetoverstromingenenwervelstormen doordeklimaatvetanderingenzeespiegelstijging. Hetvoorstelom
eropaantedtingendeteductievanhetaantal
slachtoffets met50procentooktotVN-doelstellingtebenoemen,heeft hetnietgehaald."
HoestondhetmetdeNederlandsedeelname?
"Eenministersconferentie geeft status
aanzo'n forum, maar heeft geen officiële
zeggenschap.Voorpolitiekebesluiten zijn
deVN-organen nodig.
Daaromzijn minister
VanArdenne (ontwikkelingssamenwerking)
enstaatssecretarisVan
Geel(milieu)ookniet
naatMexico-Stad afgereisd.Demillenmumdoelstellingen zijn inJohannesburg geformuleerd endiestaanovereind.Behoefte aan
bijstelling bestaat niet.Staatssectetatis
SchultzvanHaegen(waterstaat)wasvootal
inMexico-Stad aanwezigom hetbelangvan
endeNedetlandse ervaringmét hetrisicomanagement tebenadtukken.Zij isdaarna
doorgereisd naarNewOrleans,waardie
ervaring nugebruikt wotdt."

Welkewaardehaddezereisvooruzelf?
"Het belangrijkste zijn altijd devele
contacten met mensen uitje eigen land.Verderismijduidelijk gewordendatje derelatiestussen watetbeheetentuimtelijke ordening nogverder kunt vetstetken.Ookvond
ikhetinteressant omdeontwikkeling inde
opstelling ten aanzienvanprivatisering te
zien."
"VerderrichtVROMzichbij buitenlandse
samenwetking vootalopinstitutioneleaspectenenovetdtachtvankennis.VROMprobeert
ooktebevotderendat integraalwatetmanagementgezienwordralsonderdeelvanhet totalemilieubeleid.Dusnietalleenrioleringaanleggenenzuiveringen bouwen,maarook
werkenaanterugdringen vanindustriëlevervuiling,beperkingvanhetwatetgebruiken
energiebesparing stimuleren."
Waaromsprakdekroonprinsover'verslavingaan
water'inzijntoespraak?
"Bijhetopstellenvandetekstvanzijn
toesptaakishetMinisterie vanVROMniet
betrokken.Datgebeurt met namedoof zijn
adviseursbinnen VerkeerenWatetstaat.Als
waterdeskundigeheeft hij naruurlijk ookzijn
eigeninbreng.Verslavinghoudt in'nietzondetkunnen'.Hiernietindezinvan'nietaf
kunnen blijven', maarvan'zonder niet kunnenleven'.Dieverschillende inhoud kanverwarringwekken.Aandeanderekantzijnwe
zeker'verslaafd' aanhetgebruik vanwater
voorallerleidoeleinden.
Wecreërendooronze
manier van toiletspoeling,wassenenschoonmakeneengrote afvalwaterstroom,die
vervolgensweergezuiverdmoet wotden.
Vootalinlandenwaarinnauwelijks water
beschikbaar is,veroorzaaktdateengigantisch
probleem.Jemoetdandenkenaanandere
opties,zoalscomposttoiletten,scheidingvan
urineen fecesentoilettenzondetwaterspoeling.

"Westersconcept

niet 1 op 1 overnemen
inDerdeWereld"

"PtinsWillem-Alexandet speelde
natuutlijk een belangrijke rol,onder meer
bij deopening vanhet fotum. In totaal
waren zo'n 160mensen uit Nedetland aanwezig,waatondetveelmensen uit het
bedtijfsleven. Nederland isvooraleen ken-

Maarje looptvootaltegencultureleen
godsdienstigeweetstandenaanenhetbeeld
vandevootzieningeninhet rijke westen.Dat
ishetprobleem.Tochzoujeineen meerjarenprogramma dezeproblematiekeens fundamenteel moetendoordenkenendoorrekenen.Zekerinlanden met weinigwaterkunje
hetwestetseconceptniet 1op 1 overnemen,
althansniet kritiekloosovetzetten."

Moetertoezichtopdedrinkwaterbedrijvenkomen?
"Dat isnietdelijn vanVROMenook
nietdievan het kabinet.Wijhebben bewust
gekozen voorvertrouwen in het instrument
vandebenchmark, indeeigen verantwoordelijkheid vandirectieseneigenaren.Alsje
aldenkt overtoezicht,dan moetje niet
alleen opdetarieven toezien,maar ookop
anderewezenlijke zakenzoals kwaliteit,
leveringszekerheid,dienstverlening enprestatiemarges.Jezou dan hetwerkvande
Inspectieveelsterker moeten aanzetten.
Maardat isnietnodig,hetsysteem werkt
goed.Indewet isbovendien nogde bepaling
opgenomen datdeminister nadereeisen kan
stellen aanhet tarief Alseraanleiding toe
zouzijn, kanhijdus ingrijpen. Daar isgeen
toezichtsorgaan voornodig.Danzouje
schietenmet eenkanonopeen mug."

GerArdon.

Kwamdezevraagook inMexicoaan deorde?
Jazeker. De wateroplossingen in de
rurale samenleving zijn heel anders dan in
e ste

delijke. Maarookinde megasteden
°je armewijken, waarje met onzestandaardvoorzieningen niet uit devoeten kunt.
ezou
den ontwikkelingsstappen moeten
gunnenoverslaan enbijvoorbeeld kleinschageontzouting toepassen met zonne-ener&e-Hightech inarmewijken. InMexico
kwamenallerleivoorbeelden voorbij.In
«Ierland hebben wenu deontkoppelingsdiscussie."
e
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°ebmje toteenanderconcept?
Daarzijn vooralvisieen bestuurlijke
m
oed voornodig.Met kosten-batenanalyses
k
°mjeernietuit.Wehadden opdeambasSadel n
Mexico-Stadeenbijeenkomst metde
kustprovinciesZeeland,Zuid-enNoordHollandoverdeversterkingvandezwakke
Pakken indekustlijn. Zijn ercreatievere
oplossingen tebedenken dan het opspuiten
vanzandenhetaanleggen ofverhogen van
"ken?Kunje natuurlijke dynamiek inschalen?Jemoetdanheelvervooruit willen
pjken, netalsbijdediscussieoverNederandover200jaar in het lichtvandezeespiegehijzing,klimaatverandering enbodemdan
g- Enje hebt bestuurlijke moed nodig.
arecn
te maatregelen zijn nogaltijd de
factie oprampen ofbijna-rampen,zoals bij
jkverhogingkngs degrote rivieren na
e
afroeren van 1994en1995."
'shetwaterteduur?
"ij geloven zekerdat verderevergroln
g vandeefficiency inde waterketen

mogelijk is.Indedrinkwatersector isveel
bereiktdoorschaalvergrotingendoorde
benchmark. Indevuilwaterketen moet nog
meermogelijkzijn.Kijkalleen maar naarde
verhouding in hetaantal bedrijven: tien
drinkwaterbedrijven, 25waterschappen en
450gemeenten (afgerond).Ikwilnietzeggen
dat inderioleringenzuivering nu ookverdergefuseerd moetworden,maar weldat
mendemogelijkheden vanbetere afstemmingengrotereverbanden moet benutten.
Hetstedelijk waterbeheer inalzijn aspecten
wordtsteedscomplexer,mededoordeKRW
enWB21.Waterschappengaansteeds meer
werkindesteden doen.Voorrwzi'sisdoor
deMBR-techniek minder oppervlaktenodig.
Deruimtedievrijkomt, biedtdegemeente
weermogelijkheden, wantgrond wordt
steedsschaarser.Voorrioleringkunje denkenaansamenwerkingsverbanden enaan
uitbestedingaanwaterleidingbedrijven en
waterschappen.Maar wijhebbenalsVROM
eenbeleidslijn ingezet waarbij dewaterketen vanonderafaandeordemoet komen,
niet top-down.In 2007wordt dit beleid herijkt.Zonodigzetten wedeandereinitiatievenofinstrumenten in.Nu moeten alleactiviteiten en kosten vooral transparant
worden,ookdievanderiolering.Erkomen
voorbeelden vaneenandereaanpak, inAlkmaar tussen hetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier endegemeente,in
Gelderland tussenVitens,de waterschappen
endegemeenten.Onder het Nationaal
Bestuursakkoord Watet functioneert een
werkgroepDRAB(Drinkwater-, RioleringenAfvalwaterzuiveringsBeleid). Diegaat
monitoren watdezeaanpak oplevert."

Hoe^rootisdea/delingWatervanVROM?
"Toen ikin 1987bijVROMkwam werken,wasereenafdeling van 20mensen voor
alleendrinkwater. Daarnaast bestond het
RIDnog.ZelfkomikvandeTU Delft
(gezondheidstechniek).Ikben afgestudeerd
bijKootenHuiswaard.In 1976begon ikbij
deVEWINophet toenmalige Planbureau.
Wemaakten dewettelijke tienjarenplannen
onder leidingvanPietetVerkerk.Toenikde
overstapnaarVROMmaakte,gingiknaarde
directieDWL(Drinkwater,WaterenLandbouw)met HarryDewaidealshoofd.Veel
werkisinmiddels verschovennaar Kiwaen
naardebedrijven zelf,diesteedsgroter werden.Nu beschikken weover2,5 ftevoor
drinkwater en 11 fte voordegehele afdeling
Water.OnzedirectieBodem,Water,Landelijkgebied telteenkleine60mensen.
Beleidscapaciteiten toezicht zijn sterkingeperkt.InEngeland begrijpt mendaar niets
van.Daarisprecieshetongekeerde gebeurd,
alsreactieopdeprivatisering.Vooronswas
datweereenargument tegen privatisering."
Maakjeje loopbaanhierookaf?
"Ikbenvan 1948. Ikrekeneropdat ikn>
zo'n achtjaarzalwerken,bij voorkeur op
waterdossiers.Wateriseenveelzijdig werk
veld:detechniek,deprivatisetingsdiscussie,
dewetgeving,de legionellaproblematiek
enz.Ikhebmeeraltijd sterk mee verbonden
gevoeld."
"Maar volgendjaar zalbijde vorming
vaneen nieuwkabinet ongetwijfeld ookde
herschikking vanWaterbinnen de rijksoverheid weeraandeordekomen.Bijdevorming vanhet huidigekabinet wasdatook
eenpunt.. Bijeen ministerie isje toekomst
steedsweereenverrassing." f
Maarten Gast
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