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Nederland zaktweg in
eenmoeras vanregeis"
Beginmeiversehenenvrijwel tegelijkertijd tweeuitingenvanzorgoverdetoekomstvanhetwaterbeheerinNederland;de'VerklaringvanAmsterdam'endebrandbrief'Warerkanwelbranden',opgestelddoorachtprominentenuitdewaterwereld.H 2 0 berichtteoverbeide.Onderde brandbriefwerden
tweecontactpersonengenoemd:FransTielrooij,oud-gedeputeerdevanNoord-Holland, maarvooral
bekendalsvoorzittervandecommissieWaterbeheer21eeeuwenWimDrossaert,directeurvanhet
adviesbureauSyncerainDelft. MaartenGastsprakmetzeoverdeachtergrondeninhoudvandebrief.
WimDrossaert:"In november 2005was
min ofmeer toevalligeengroepmensen bijeendiezichzorgen bleektemakenoverde
ontwikkelingen indewatersector, iedervanuitzijn eigenachtergrond. Dat waren Pieterjan Biesheuvel(oud-lidvandeTweede
Kamer,nu lidvandeAdviescommissie
Water],AndréBurg(oud-projectleider vande
Deltawerken),AdSegers(oud-dijkgraaf van
Waterschap DeDommelen oud-voorzitter
vandeUnievanWaterschappen),Tijme
Brouwers(burgemeester vanAaltenen voorzitter vanStichtingRIONED),HuibEversdijk (oud-lidvandeTweedeenEersteKamer,
oud-dijkgraaf inZeeland,nu voorzitter van
deAdviescommissie missieSchiphol)en
WarryLubberhuizen (oud-directeur van
Boskalis).Om tevoorkomen datweineen
sfeer van'vroegerwasallesbeter' terecht
zouden komen,hebben weeen30-tal mensen,dieopditmoment actiefzijn in het
veld,gevraagdomalsklankbord tedienen
enmeetedenken.Daarwerd onverwacht
positiefopgereageerd."
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zig.Managershebbende verantwoordelijkheid overgedragengekregen.Hetenigewaaropdezemanagers kunnen terugvallen ishet
nalevenenhethandhaven vanderegels.
Zondereeninhoudelijke afweging te kunnen
maken.Gevolgisdatweopdiemanier angstigwegzakken ineenmoerasvanregels. De
ideeënzijn erwel,maarinhanden vanjuristenverschrompelteenidee."

FransTielrooij:"Mij istoengevraagd om
diebijeenkomsten voortezitten.Watinde
randbriefstaat,iseigenlijk nogmaar een
auwaftreksel vanalleswatdaarover tafel
wam.Nietdater(te)weiniggebeurt.Eris
snelgereageerd opdenotaWB 21.Eeneerste
invullingvanonzeadviezen issnel verwerkt
inhet beleid."

Drossaert:"Deadviesbureaus dieingehuurd worden,zijn vaakprocesbewakers,
geen technischeadviseurs.Bijdeoverheid
wordenambtenaren met voldoende technischekennisschaars,waardoor dezedevragen nietmeergoed kan formuleren ende
resultaten nietmeer kanbeoordelen.De
overheid kannauwelijks omgaan met haar
eigen regels,laatstaandatzenogderegie
kanvoeren.Wehebbengeenprojecten meer
om trotsoptezijn.Wevallensteedsterugop
deDeltawerken, maardiekent iedereen nu
wel.Metdekennisdienu nogbij Rijkswaterstaat ofinNederland in het algemeen
aanwezigis,zouden wenu trouwens niet
eensmeerDeltawerken kunnen bouwen.
Daar hebben weingenieurs uit Chinaof
India voornodig.Probleem isookdat veelte
weinigstudenten tegenwoordig technische
vakken kiezen.Misschien kunjedatmeteen
leuketelevisieserie beïnvloeden,zoalsdat
ookbijhetforensische onderzoek blijkt te
werken.Datmoet iniedergevalanders."

"Onzezorgishetontbreken van inspiratie,vanhetheiligevuur.Deoverheid trekt
zichterug.Datverschijnsel ziejeopalle
niveaus:bij hetRijk,deprovinciesende
gemeenten.Demarkt moethetgaan doen.
Maar tegelijkertijd wordtdemarktdoordiezelfde overheidgebonden ineenpakket van
regelsombestuurlijke enpolitiekerisico's te
vermijden.Wezieneendrainvankennis bij
deoverheid.Bijdeleidingvandiensten en
bedrijven issteedsminder vakkennisaanwe-

Tielrooij:"Ergebeurtzeker vanalles bij
dedrinkwatervoorziening, ookbijde afvalwaterzuiveringenbijderiolering.Maarook
bijdedrinkwaterbedrijven ziejedatdirecteuren benoemd wordendiegeen vakinhoudelijke kennis hebben.Datwerktdoor in het
bedrijfenindesector.Dat isonspunt van
zorg."
"Wewillen metonzebrandbriefgeen
kritiek uitoefenen opfunctionarissen. We
hebben inMelanieSchultz van Haegeneen
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WimDrossaert(foto:MichelleMuus)
prima staatssecretaris diealveelbereikt
heeft. Wewillendesectorendepolitiek wakkerschudden endezestaatssecretarisjuist
eensteun inderuggeven."
Drossaert:"De verantwoordelijkheid
voorhetwaterbeheer isverbrokkeld over
vierministeries.Daarnaast houden twaalf
provincies,27waterschappen,458gemeentenen tiendrinkwaterbedrijven zich met
water bezig.Erisversnippering,erisinterne
concurrentie,waardooreen tekort bestaat
aanvisieendaadkracht.Denoodzaak om
langetermijnplannen teontwikkelen wordt
onvoldoendegevoeld.Ikheb voorstellen
gelezen vanHorrevoetsenPansovereen
nieuweopzetvanderijksoverheid: vorm vijf
kerndepartementen, diezichbeperken tot
beleid,wetgeving,het aangeven van kaders
vooruitvoeringénevaluatie.Plaatsdeuitvoeringopafstand inbijwetgeregeldezelfstandige uitvoeringsorganisaties. Eénvan
diekerndepartementen zou verantwoordelijk moetenzijn voordegehele fysieke
infrastructuur. Ikbenheelenthousiast over
zulkeideeën,diesamenhangende verantwoordelijkheden inéén hand brengen."
Tielrooij:"Hetgaatvooralomdelangetermijnproblematiek van zeespiegelrijzing,
klimaatverandering en bodemdaling,
gecombineerd metdeeconomischewaardestijging vanalleswatachterdeduinen ende
dijken inhet westenvanhetland ligt.Je
kunt alleen eennationaal beleid ontwikkelendatdaarop inspeelt,alsruimte en water

aanelkaargekoppeld worden.Dieverantwoordelijkheden,dienu bijVerkeeren
WaterstaatenVROMzijn ondergebracht,
zullen bijeen volgende kabinetsformatie
samen moeten wordengebracht.Daar ligt
onzehoofdzorg ten aanzien vande rijksoverheid.LNVspeeltvooraleenrolbij detoedelingvanallerleisubsidiestromen inde
regio.Maardat begint langzaamaan beterte
lopen.Natuur enwatergroeien meer naar
elkaar toe.Daar horen wepositievegeluiden
over.EconomischeZakendoet hetgoedop
hetgebied vandeaansturing,maar blijft
achter bij hetstimuleren vandeinnovatie in
dewatersector.Dat moet nogveelbeter kunnen.Daarmoetdat ministerieoogvoor krijgen.Ontwikkelingssamenwerking zou het
Nederlandse bedrijfsleven veelactiever moeteninschakelen bij projecten in Derde
Wereldlanden.Japan bijvoorbeeld doet dat
heelanders.Japansebedrijven bouwen completehavens,zetten complete installaties
neer,maar blijven dan ookde bedrijfsvoeringenhetonderhoud verzorgen.Zebouwenenzeblijven. Datzouden wijookmoetengaan doen metonzekennisenervaring.

Daarmeezoudeinternationale positievan
deNederlandse bedrijven versterkt worden.
Vroegerhadden weeen doenersmentaliteit
en nu vinden wemaaraltevaakeen reden
waarom ietsnietkan.Daarmoeten wevan
af."
Drossaert:"Definanciering vandemaatregelen in het kadervanWB21 isnietgeregeld.Dewaterschappen financieren hun
aandeelviahun omslagen en heffingen.
VandekostendiehetRijkmoetmaken,is
slechtseendeelgedekt.Ermoet minstens
eenmiljard perjaar extra worden uitgetrokkenvoordekustverdedigingendedijken.
Detoenmaligeminister vanVerkeeren
Waterstaat heeft destijds detelefoontik met
eenderdeingekort omdeOosterscheldedam
tefinancieren. Naardatsoort creatieve
financiering moeten weooknu weerop
zoek."
Tielrooij:"Erwordt nu eenpakket eerste
maatregelengerealiseerd. Datiseen prima
start.Maarerismeernodig.Ermoeteen
echtstructuurplan komen meteen langetermijnvisie opdekust ende kustontwikkeling.Opdemanier waaropweNederland

beveiligen tegendezeespiegelrijzing, maar
ookhoeweomgaan metde veranderende
zeestromingen. Ikbenervoorstander van
datwezoveelmogelijkgebruik maken van
natuurlijke processen.Datwehetwaterde
ruimtegeven,datwedestromingen hun
werklatendoen.Daar iseen nationaal masterplan voornodig,gebaseerd opgrondig
onderzoekenopweloverwogen beslissingen.
Nietopmoegestreden compromissen.Een
plan metechtevisie."
"Wehebbengeenstatement willen
afleggen datzegt:zoishet.Wehebben vooraleengevoelkenbaar willen maken.Een
gevoelvanzorg,zorgdiebreedgedeeld blijkt
teworden.Het iseenoproepaandemensen
indewatersector. Maakhet kenbaar
(wim@nieuwwaterelan.nl of(015)751 23 53)).
Ikgeloofindekracht vaneennetwerk,van
een netwerkbeweging,dievanuit deskundigheid envanuit optimismewerkt.Een uitdagingomeennieuwelaninonzewaterwereld tebrengen." ^
Maarten Gast
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DESPECIALIST IN OPEN TELEMETRIE
WAT IS H2go?

DynaSand : het enige
e c h t e continu zandfilter

H2gOis het softwarepakket voor de monitoring, besturing en
alarmering van uw infrastructuur. H2gOwordt toegepast bij
oppervlakte-, grond- en rioolwaterbeheer.

Desterke punten van onze software zijn:
• overal en altijd actuele informatie;
• modulaire opbouw (geen onder
delen die uniet gebruikt);
• hardware onafhankelijk;
• eenvoudig in gebruik en
dus tijdbesparend.

MEERWETEN?
Kijk op www.h2go.nl
of bel 0314-366600.
Wereldwijd zijner al meer dan20.000 units geplaatst.
VERHUISD
Continu zandfilter voor
odrinkwater
oproceswater, koelwater
e oppervlaktewater
e afvalwater
e grondwater
eeffluent pollshing

l-Real BV
Vlijtstraat 49
Doetinchem

'-REAL BV

www.i-real.nl

Biologisch filter voor
enitrificatie
a denitrificatie

nordic

waterif
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