INTERVIEW

DIJKGRAAF MARGA KOOL VAN WATERSCHAP REEST EN WIEDEN:

"Burgersgaanlasten
vandenatuurbetalen"
TegenovereenHoogheemraadschapvanDelfland metzijnveleinwonersenzijn ho,gepercentageverhardoppervlakstaanwaterschappen,dieverantwoordelijk zijnvoorhetwaterbeheeringrate.gebiedenmetrelatie/weiniginwoners.HetWaterschapReestenWieden,datzuidwest-enmidden-Drentheennoordwest-Overijssel beslaat,iszo'nwaterschap:137.500ha.grootmet212.000inwoners.
GrootsteplaatsenzijnHoorveen,Meppel,BeilenenSteenwijk.Ruimeenkwartvanhet.gebiedis
natuurterrein, metdaarineendrietalnationaleparken,eenuitzonderlijkesituatie.Eenwaterschap,
opgerichtin2000.Verslagvaneen^esprekmetMatgaKool,deeerstedijkgraa/vanditjon^je waterschapinhetWaterschapshuisinMeppel.
UitwelkeschappenisReestenWiedenontstaan?
"ReestenWiedenisin2000geformeerd
door viertaakgebieden samen tevoegen:de
kwantiteitsbeheerstaken vandewaterschappenMeppelerdiep,WoldenWiedeneneen
deelvanGrootSallandénhet kwaliteitsbeheer vanhetzuiveringsschap Drentheen het
WaterschapGrootSalland,waarindetaken
vanhetvroegerezuiveringsschap WestOverijssel warenopgegaan.Hetvormdede
tweedestapineenfusieproces dat begin
jaren negentigwasingezet met het samenvoegenvandevelekleinewaterschappen,die
ervroegerwaren,tottweegrotere.Dat
warenMeppelerdiepenWoldenWieden.
Daarna kwamdesamenvoeging vankwaliteitenkwantiteit omhetintegrale waterbeheermogelijk temaken.Quagrondgebied
zijn weeenvrijgrootwaterschap, bijna
140.000ha,quainwonertal éénvandekleinere,met ruim 200.000inwoners.Vandat
grondgebied iseengrootdeelnatuur. Dtie
nationaleparken:hetDtents FrieseWold,
dat tenzuidenvanAppelschaligt,hetDwingelderveldbijDwingeloendeWeerribben in
dekopvanOverijssel.Maarookrust- en
recreatiegebiedenzoalsdeBeulakker-enBelterwiede,hetReestdal,deomgevingvanDiever.OokhetOoster-enWesterzand bij
HaveltedatvroegerdoorDefensie gebruikt
werd,iszo'ngebied.Deafstemming vande
belangenvannatuur enlandbouw vraagt bij
onsveelaandacht enveel inspanning."
Kuntueenvoorbeeldnoemen?
"Wezijn nu indebovenloopvande
VledderAabezigomalshet waretwee
bloedsomlopen tecreëren: landbouwwatet
ineenapart systeem meteenlaagpeilen
daarnaast herstelvandeoudebeekloop ten
behoevevandenatuut.Wehopendat beek26
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een tegels.Diekonjegemakkelijk schoonmaken.Jongemensen accepterendat niet
meet.Dienemen patketenzitten dan met
deellende.Wijmoetendusmeer berging
creëren,meerkronkels,meeroverlopen,
minder stuwen."
IsdeReesteenvoorbeeld?
"DeReestwordtweldegroothertogin
onderdeDrentsebekengenoemd.Aandeloop
vandeReestheeft menbetrekkelijk weinig
veranderd,omdathijgrensrivierwas.Elke
wijzigingvandeloopbetekendeeen wijziging
vandeprovinciegrens.Tochisookstroomopwaartspeilverhoginggewenst.Ikbenzelf
opgegroeidindeomgevingvanDedemsvaart
enBalkbrugenweetnogdatikalskindop
wegnaarschool'swinterskilometers lang
langsweilandendieonderwaterstonden, fietste.Datisnu nietmeerzo.Ookdaariseen
langerechteleidingnaastdebeekgelegd."

herstel laterookindemiddenloopende
benedenloop vandeVledderAate kunnen
realiseren.Hetiseenvrijwillig proces,geen
onderdeel vaneenlandinrichting.Etiswel
Watisuweigenaandeelinzulkeprojecten?
kavelruil nodigomdekavelstructuutvoor
"Bestuurdersmoetensteedsmeermeedelandbouw tekunnen verbeteren.Als
doen.Echtwillensamenwerken,nietalleen
waterschap moeten wijvaakgronden verheteigenbelangwillenveiligstellen,ook
wervenombeekherstel mogelijk temaken,
meedenken metdeproblemen vananderen.
diewelaterweeraandenatuurbeheetders
Nietalleenkomenopdravenalsmenerambwillenoverdragen.Hetvraagt ontzettend
telijknietuitkomt. Kostenopeen redelijke
veeloverleg.Wewordenzosteedsmeerde
manierverdelen.Bestuurders moeteneen
trekker ineenprocesvan gebiedsontwikkevootbeeldzijnvooideambtenaren,voorde
lingwaarin wedeandeburgers.Danvoorkom
renmeenemen,de
jeookdatmensen bij
gemeenten,delandeenanderhun gelijk
Discussieover
bouworganisaties,de
proberen tehalen.Voor
natuurbeheerders.We
democratische legimitatie waterschappen isdat
proberen veledoelen
betrekkelijk nieuw.Die
tegelijk te realiseren,
warenvanoudsoptechinçroàuctief
vanlandbouw, natuut,
nischeoplossingen
recreatie,vanstedelijke ontwikkeling envan
ingesteld,dieopgelegdwerden.Datgaat niet
hetwaterbeheer, werkmet werktemaken."
meer.Jehebtnudraagvlaknodigbijde
gemeenten,bijburgers.Jewordtsteedsmeer
partnet.ZohebbenwenetinRuineneen
LooptMeppelno,gsteedsonderwater?
ptachtigprojectuitgevoerd.Erstonddaatte
"Meppelishetputje vanDrenthe.Datis
vaakwateropstraat,erwarenteveeloverhetaltijd geweestendatishetnogsteeds.
storten,dezuiveringwasoud,hetwaterkon
Vijfwaterlopen komendaatsamen:deReest,
nietweg.Degemeenteheeft derioleringverdeWoldAa,deDtentse Hoofdvaart, de
nieuwdendaarbij negen hectarevethatd
HoogeveenseVaartendeOudeVaart.Aldat
oppervlakvandebestaandebebouwingafgewater moetdoorMeppelheen,hetMeppekoppeld.Datisgoedvoordegrondwaterlerdiep in.Aanheteindedaarvan,in Zwartstand.Wijhebbendeoudezuivetinggesloten
sluis,heeft Rijkswaterstaat hetgemaalZedeneenpetsleidingvantienkilometer naarde
emudengebouwd,hetopéénnagrootste
zuiveringEchtengelegd,waarhetwaterveel
gemaal vanNedetland,datsamen met ons
betergezuiverdwordt.Doof samenopte
gemaalStroïnk,tussenVollenhoveenBloktrekkenennietiedetapatt,hebbenwenegen
zijl,het water naarhetIJsselmeermoet
tonvooidebevolkingbespaatd."
pompen.TochliepMeppelin 1998hieten
daar weeronder water.Deoudemensen zijn
hetwelgewoon.Indeposten vandedeuren
zitten noggleuvenomschotten in teschuiven.Vooidevloerengebruikte vroeger ieder-

Vindtuwaterteduur?
"Nee,datvindikniet.Waterisontzettendgoedkoop.Maatdatmoeten wekenne-

goederelatiemetjegebied enmetje
gemeenten houdt.Watmestoort, isdat telkensweerergens hetbestaansrecht van
waterschappen terdiscussiewordt gesteld.
Nu weerdoordePvdAindeprovincieGroningen.Datgeeft onrust, hetdringt waterschappen indeverdediging.Jehebtjuist
partnerschap metdeprovincienodig.Er
moetzoveelgedaanworden.Diediscussie
overdedemocratische legitimatie isonproductief"
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lijkbeteruitleggen.Inonsgebiedzijn dekostenvandezuiveringrelatiefhoog.Wehebben
langetransportleidingen, kleinerwzi's,weinigmensenenveelverspreidebebouwing.
Westrevenernaarzoveelmogelijk woningen
opderioleringaantesluiten.Gelukkigzijn
dekostenvandolerendelaatstejaren
gedaald.Alswaterschapgevenwedegemeentensubsidieomzoveelmogelijk huizenaan
tesluiten.Alsdatvolstrektonrendabelis,
moetenerIBA'skomen.Degemeentezorgt
voordeaanleg,netalsbijderiolering.De
bewonermagkiezenrusseneen mechanische
IBAeneenhelofytenfilter. Wijzorgenvoor
hetbeheerenhetonderhoud vandeIBA.Een
uniekconcept,datje hierechtnodighebtom
wattebereiken.WantineengemeentealsDe
Wolden,waarinZuidwoldeligt,praatje wel
overzo'n600IBA's. Ikbentrotsoponsbekenherstel,oponzeafkoppelprojecten, oponze
IBA's.Invrijwelallegemeenten hebbenwe
eenoptimalisatiestudiegedaanwaarwehet
besteinkunnen investerenomtotmeerbergingtekomen,inderiolering,in bergbezinkbassinsofindezuivering."
Waaropkunneninaltgebiedderwzi'slozen?
"Dat ishiersomseengroot probleem.
Heteffluent vandezuiveringSteenwijk bijvoorbeeld stroomt bijdroogweerhetgebied
vandeWeerribben endeWieden in.Om
meerwatertekunnen zuiverenbouwenwe
nuextra bergingscapaciteit opdezuivering.
Datisgoedkoperdan inderiolering,en
daaraan betaalt degemeentemee.Weverwijderen nu 89procentstikstof,85procent
fosfaat en94procentCZV. Dat isbestveel.
Maar toch kanernogextrazandfiltratie van
heteffluent alspolishingnodigzijn om
algenbloeitevoorkomen."

Betalendenatuurbeheerderswaterschapslasten?
"Natuurgebieden betalen bij ons nu
dezelfde omslagalsdelandbouw, met
dezelfde categorie-indeling.Alsdenieuwe
Waterschapswet vankrachtwordt, verandert
dat.Danbetalendenatuurbeheerders nog
maareensymbolisch bedragperha.Dat
betekentdatdeburger meermoetgaan
betalen.Wijvindendateenpunt vangrote
zorg.Wezijn erongelukkigmee,wanter
valteendraagvlak voorinvesteringen weg.
Natuurbeheerders kunnen eisengaanstellenzonderdeconsequenties tehoeven dragen.Wehebbendat bijdebehandelingvan
dewetalszorgpunt bijdeUnie ingebracht,
maar hetwerd nietalgemeen herkend.Onze
situatie iste specifiek."
Verwachtuverderesamenvoegingen?
"DeKRWdwingtonstot samenwerking
perstroomgebied.Wijmaken deeluit van
hetstroomgebied Rijn-Oost.Daarin werken
wenauw samen metVeltenVecht,metReggeenDinkel,RijnenIjsselenGrootSalland.
Wehebbengoedeafspraken gemaaktover
hetomgaan met hoogwater,overdekwaliteit vanhetwaterdatdeeenaandeander
doorgeeft enoverhetoptreden bijcalamiteiten.Wehebbenéénlaboratorium enwezijn
bezigmerdeoprichting vanéén belastingdienstoverdeheffing vandeomslagen.Voor
deverontreinigingsheffing liften weopdit
moment meemetVitensendeWMD.
Gemeenten mogenzichookbijdiebelastingdienst aansluiten voordeinningvan
hun belastingen."
Isdatdeopstapnaareenfusie?
"Zeker nietopkortetermijn.Alsje te
groot wordt,loopje hetgevaardatje geen

BiedtdeWaterschapswetnietvoldoendebescherming?
"Alsdediscussietotdeprovincie beperkt
blijft, wel.Maar alsdevraagop landelijk
niveau overgenomen wordt,moetje de uitkomst weerafwachten. Dangaan ineens
algemenebeleidsuitgangspunten als het
beperken vandeoverheidofhetverminderenvanregeldrukmeespelen.Terwijl waterschappen alsfunctionele democratie met
eigen beleidsinstrumenten eneeneigen
belastingheffing juist zogoedzijn voor het
waterbeheer.Wantwaterisaltijd belangrijk,
ongeachtdewaanvandedag."
Watdeeduvroeger?
"Voordatikin 2000dijkgraafwerd,was
ikvan 1991 tot 1999voorD'66gedeputeerde
inDrenthe,metdeportefeuille milieu.Van
beroepbenikleraresNederlands.Dat werk
hebikgecombineerd metdezorgvoor mijn
gezin.Ikhebaltijd welgeschreven, Drentse
verhalenengedichten.Erisneteen nieuwe
romanvanmij uitgekomen 'Eenkleine
wereld'.InZuidwolde,waar iklang heb
gewoond,ben ikrienjaar raadslid geweest.
Daarnavierjaar statenlid en vervolgens
gedeputeerde.Naastdeportefeuille milieu
had ikookdievancultuur envan minderhedenbeleid.Eenzwarefulltime functie. Na
achtjaarzatdaterop.Ikbennu 5djaar en
netvoordetweedeperiodeals dijkgraaf
benoemd.Ofdatdelaatsteis,weetiknog
niet.ReestenWiedeniseenpracht waterschapmet tweevolkomen verschillende
landschappen. Hethogeendroge Drenthe
metzijn natuur enzijn kleinschalige landbouw,hetlageennatteOverijssel met zijn
rietteelt enzijn beroepsvisserij.IndeWieden
isdeotter uitgezet,daar kanhij inleven blijven,alshij tenminste nietonderdeauto
komt.Envooronsisdeuitdagingdekwaliteitnogverder teverbeteren,meer stoffen
uit hetafvalwater tehalen,meer dynamisch
peilbeheer toetepassen,gebiedseigen water
vasttehouden engebiedsvreemd waterte 1
weren.Eenprachtigebalansvanopgaveen
succes."<T
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