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Waterheeft geenstem
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DeUnievanWaterschappen houdtsindseenaantaljaren kantooropeenstrategischeplaatsinDen
Haag. Oploopafstandvan ieTweedeKamer,vandeministeriesvanVerkeerenWaterstaaten
VROM,vandehoofddirectie vanRijkswaterstaatenoploopafstand vanhetstation.Indetijdvan
GidiCalswasmetdeVEWINalhetglasgehevenopeengezamenlijk betrekkenvanditpand, maar
debelangenvanhetKiwaweerhieldendeVEWIN-ledenvaneenwegtrekkenuitRijswijk. Degoede
samenwerkingheeftdaaruiteindelijk nietondergeleden.VerslagvaneengesprekmetReinvander
Kluit,directeurvandeUnievanWaterschappen inzijn kantooraandeKoningskadeinDenHaag.
Wat isje achtergrond?

"Ikstudeerde rechten inAmsterdam van
1968 tot 1973.Dat waren roerigejaren.Een
tijd waarin allesaan hetveranderen was. Ik
hebzelfniet inhetMaagdenhuis gezeten
toen datbezetwerd,maar ikhebdietijd wel
heelintensiefbeleefd.Jevoeldedeveranderingdieindeluchtzat.Ikhebmij overigens
nietalleen met rechten beziggehouden,
maar ookHebreeuwsenAkkadisch,het
Babylonischspijkerschrift, gestudeerd.Ik
wasdeenigeniet-theoloogdiedatdeed.Ik
hebhet wetboek vanChammoerabi, het
oudste wetboek ter wereld,kunnen lezen in
zijn oorspronkelijke taal."
Wildejeietsindiesfeergaandoenofwasdat
alleenbelangstelling?
"Hetwasalleen belangstelling. Mijn
vooropleiding isgymnasium-alpha,begonnen inGroningen enafgemaakt inVoorburg.Daarna konikslechts klassieke talen,
theologieofrechtengaanstuderen.Ikheb
voorrechtengekozen."
"Nademilitairedienstwasmijn eerste
baanbijhetkabinetvandeCommissarisvan
deKoningininFriesland,toendeheerRijpsa. Inderijdvanzijnopvolger,deheerWiepi,werdikchefvanhetkabinet.Indieperiodegebeurdeerveel,zoalseengrootaantal
gemeentelijke herindelingenenniettevetgetendeElfstedentocht in 1985,deeerstenade
beruchtevan 1963.In 1987werd ikvooreen
halfjaar uitgeleend aandeptovincialeWaterstaat.Ikwasdeeersteniet-Delftenaar inde
leidingvandeWaterstaat.Ikhebveelgeleerd
indathalvejaar.ToenHeinEhrhardt enkele
jarenlatermetpensioenging,benikhem
ipgevolgdalsadjunct-HID. Inmijn benoem ingzatdeopdrachtomdebandvande
'ti
timmerfabriek', zoalsWaterstaatgenoemd
w<erd,metdepolitiek teverstevigen."
Friesland kendeindietijd naastdeboezemwaterschappen alleeneen zeewerend
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waterschap entweekleinewaterschappen op
TerschellingenAmeland.Het kwaliteitsbeheeren het boezembeheer waren in handen
vandeprovincie.ToendenieuweWaterschapswet doordeKamerwas aangenomen,
kreegikmet een handgebaar vande toenmaligegedeputeerdedeopdracht omdat nieuwewaterschap,waarinaldietaken gebundeld moesten worden,tegaan formeren.
Daar benikin 1991en 1992meebezig
geweest.ToenhetWetterskipper 1januari
1993vanstartging,was
ik secretaris-directeur.

wildoen,hangtafvanderegionalesituatie.
Daarinzijndeledenvrij. HoogheemraadschapAmstel,GooienVechtheeft metWaterleidingbedrijfAmsterdameerstDWRennu
Waternetgevormd.GrootSallandmaaktde
rioleringsplannen voordegemeenten.In
Frieslandkunnen degemeenten hetrioolbeheeroverdragenaanAquario.Iederheeft zijn
eigenbenadering.Ikzieditalseenovergangsfaseenverwachtdatovertienjaarveelmeer
uniforme structuur indesamenwerkingtussengemeenten enwaterschappen zalbestaan.
Wehebbennusamen metdeVereniging
NederlandseGemeenteneen handleiding
voordiesamenwerkinggemaakt.Ookde
watertoetsbrengtgemeenten enwaterschappen,beideimmersuitvoerendeoverheden,
nadertotelkaar.Daarvanmoeten degevolgen
overtienjaarzichtbaar zijn."
Venvachtje verdere schaalvergroting bij de waterschappen?

"Wehebben neteenperiodevan enorme
schaalvergroting achterderug.Indejaren
vijftig bestonden inNederland 2.500waterschappen,nu nogmaar26.Friesland teldein
1975nog200waterschappen, in 1996nogzes
ennu nogéén. Aan de
..
beperkingvande

Toeneennieuwe funcWaterschappen zijn de bestuurlijkedrukte,
tie,nu gemeengoed in
1 .
1
1
, , waar n u weer over
waterschapsland.
thuiSmarKt
VOOr (IC e X pOr t gesproken wordt,hebMedio 1996benik
benwijaleengrote bijbenoemd totdirecteur vandeUnievan
dragegeleverd.Welziejedat het indelingsWaterschappen. Datben iknu dus tienjaar.
criterium voortdurend verandert.Indejaren
HoeisdeverhoudingtussenUnieenVEWIN?
"Toenikindienst kwam vandeUnie,
ben ikookmetdeVEWINgaan kennismaken,hoeweldatgeenonderdeel uitmaakte
vanmijn introductieprogramma. Datde
verhoudinggoedis,blijkt weluit het feit dat
wesameneenlobbyist inBrussel hebben,
dieonzebelangen bijdeEuropeseUnie
behartigt.Deintensiteit vande samenwerkinghangt vanhetdossieraf Als hetgaat
overgrondwater ofoverbijvoorbeeld deaanwezigheid vanhormonalestoffen in oppervlaktewater,dan trekken wesamen op.Als
hetgaatomhetbesparen vankosten,dan is
hetraakvlakmetde drinkwaterbedrijven
nauwelijks interessant. Hetgrotegeldgaat
bijonsominderioleringeninde afvalwaterzuivering.Opdatsnijvlak isnogveelte
verdienen endaaraan besteden wealswatetschappen dan ookveel aandacht."
TreedtdeUniedaarinsturendop?
"Welindezindatdetebehalen kostenbesparingenerookmoetenkomen.Hoemendat

zeventigwasdat hetaantal hectares,inde
jaren tachtig het integraal waterbeheer. Nu
zijn hetde(deel)stroomgebieden alsgevolg
vandeKaderrichtlijn Water.Dat iseen
logisch indelingscriterium."
"Wehebben nu 26waterschappen en
daarkanzekernogeenslagoverheen.Maar
dan komtookdegrensoverschrijding aande
orde.BijdeMarkendeDommelen in
Zeeuws-Vlaanderenmet België.BijdeVecht,
deDinkel,deRoerendeSwalmmet Duitsland.Ookdaarinsturen wealsUnieniet.
Welzienwedatonzeledendaarin zelfactiviteiten beginnen te ontplooien."
ErzijnnuzevenRegionaleOverleggenWater.
"Ja,maar datwilzeker nietzeggendater
slechtszevenwaterschappen zouden moeten
zijn. Dan moetje ook kijken naar het verschil tussen natuutlijke afstroming en
bemaling.Danspelenzoalsgezegddegrensoverschrijdende stroomgebieden eenrol.
Het waterbeheer inNederland isin klinische
zin heelfijnmazig georganiseerd. Dekennis
daarvan moetoppeilgehouden worden.De

voor.Metdieuitsplitsing moeten weervaringgaanopdoen.Inmijn ogen ishetprobleemveelmeerdat watergeenstem heeft
indealgemenedemocratie.Gezondheidszorgenonderwijs hebbenditwel.Alsdie
nietinordezijn, hebbendemensendaarlast
vanenuiten zedat."
"Bijwater hoorjedemensen pasbijzeer
extremeomstandigheden,zoalsdehoge
rivierstanden in 1994en 1995. Daarnaebtde
aandacht weerweg.Daarom hebjevoorhet
waterbeheer eenaparteprofessionele organisatienodig.Na 1953isniemand meerverdronkendoorwateroverlast.Dat istedankenaangoed beheerengoedonderhoud, dat
niet beïnvloed wotdt doordewaanvande
dagofdooreencompetitiemet andere taakgebiedenvandeoverheid."

ReinvanderKluit.

relatiemet hetgebiedmagniet verloren
gaanofte globaal worden."
"Aandeanderekant investeren weals
Uniein internationale contacten.In Eureau
staatdewaterketen centraal. Daarnaast
bestaatdeEuropean Union ofWater
ManagementAssociations.Daarin werken
deacht EU-landendiewaterschappen kennen,samen.NaastNederland zijn datEngeland,Duitsland,België,Frankrijk, Italië,
SpanjeenHongarije.Waterschappen zijn
dusnietzotypisch Nederlands alsvaak
gezegd wordt."
Watkomtdaaraandeorde?
"Opdit moment (beginmei)heerst in
Engeland eenextremedroogte.Men krijgt
voorheteerstmet irrigatiesituaties te
maken.Dan kanmen veellerenvandeervaringvandecollega'sinItaliëenSpanje.We
hebben allemaal temaken metgroteoverlastvanexotischeplanten alsdegrotewaternavelendewaterhyacint.Wevragende
EuropeseUnieomeen importverbod.We
zijn samenbezigmet denieuwe Richtlijn
Hoogwater vandeEU.De internationalisatie
v
an hetwateriseenontwikkeling dieje niet
meer terug kunt draaien."
HeeftdeUnie^erea^eerdophetberuhtdatwater
teduurzouzijn?
"Neen,wij besteden lieveronzetijd aan

serieuzegesprekken metgemeenten overde
bezuinigingsmogelijkheden,dieer inderdaadzijn.Dekamervragen diegesteld zijn,
spitstenzichtoeopdeprijs van drinkwater.
DeVEWINheeft keurig uitgelegd datdekostenvanhet drinkwater dalen,maar datde
prijs stijgt alsgevolgvandebelastingen die
derijksoverheid opwater legt.Opeen
gemiddelde prijs van 1,70europer kubieke
meter wordt nu 0,38europerkubieke meter
aandeoverheid afgedragen."
Verwachtjedeinstellingvaneentoezichthoudend
oqaan?
"Dat isalleenvootdedrinkwaterbedrijven,dievrijwel allemaal NV'szijn,aande
orde.Dewaterschappen hebben toezicht van
hun democratischgekozen algemeen
bestuur.Waarwelopgestudeerd wordt,is
het instellen vaneen Rekenkamerfunctie,
eenonafhankelijk conttoleorgaan.Maarook
diezou rapporteren aan het algemeen
bestuur."
Krantenschrijvenajtn toekntischoverhetwegvloeienvandeskundigheiduitdetopvanministeries. LeeftdiezorgookbijdeUnie?
"Wehebben nu temaken metdeverzelfstandiging vanRijkswaterstaat toteen
agentschap,eigenlijk eensoort rijkswaterschap.Daarnaast bereidt nu het DirectoraatGeneraalWater het beleid van het ministerie

Iservoldoendeaandachtvoordelan.getermijnprob!emenvanWB2i?
"Alswaterschappen hebben wijdeuitdagingvanWB21 serieusopgepakt.Vanhet
pakketmaatregelen uitdeeerstefase(de
periode2004t/m 2007)à1,3miljard euro
komt60procent ten lastevandewaterschappen.Wijkomenonze verplichtingen
naendat kan vermoedelijk niet iedereen
zeggen.Probleem isdatdehorizon vande
politiekvierjaar is,dievande ruimtelijke
ordeningongeveertienjaarendievan
waterstaatswerken 30à50jaar.Dat betekent
datje extrazorgmoetbestedenaandevoorzieningen ten behoevevan langetermijnontwikkelingen alszeespiegelrijzing, klimaatveranderingenbodemdaling.Samen met
VROMwerken weaaneenrouteplanner voor
hetveiligheidsdenken vootde toekomst"
"Doordevormingvanhet Delta-instituut wotdt veelkennisopwatergebied bijeengebrachtenwordteenadresgecreëerd
waarje vragen voordelangetermijn kunt
stellen enwaarvanjedeskundige antwoordenmagverwachten.Wijversterken dat aan
dezijlijn met onzekennisenervaringuit de
praktijk.Zoondetsteunen weookhet innovatieprogramma omonzeexporr te versterken,waarbij watereenspeerpunt is.Het
gaatomhetontwikkelen,het toepassen en
hetexporteren vankennis.Daar hoorteen
TTI-wateibij,gedomineerd door bedrijven
diekennisofproducten willen exporteren.
Voordetoepassingdaarvan brengen wij,net
alsdedrinkwaterbedrijven, de thuismarkt
in,waar innovaties kunnen worden
beproefd enwaar hetbuitenland kan komen
kijken enwaarvan hetde praktijkervaring
kanhoren.Daarligtonzekracht." ^
Maarten Gast
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