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INTERVIEW

VOORZITTER CONTACTGROEP STEDELIJK WATERBEHEER
EILARD JACOBS:

"Bijstedelijk
waterbeheerdraaithet
omgoed samenspel
tussenallepartijen"
Stedelijk waterbeheerislangetijd hetondergeschovenkindjevandewatersectorgeweest.Inmiddelsis
datwelanders. Hetonderwerpstaatprominentopdeagendabijrijksoverheid,gemeentenenwaterschappen,adviesbureausspecialiserenzichinhetonderwerpenvaktijdschriften wijdenerthemanummersaan.Dediscussieoverstedelijk waterbeheerwerdruimrwintigjaargeleden aangezwengeld
doordeContactgroepStedelijk Waterbeheer.Sinds2000opereertdecontactgroeponderaanvoerderschapvanEilardjacobs. Hijdenktdathetmetde huidigestedelijke wateropgavewellosloopt. "Er
heersthetgevoeldatervanallesaande handis.Maaralsje indematerieduikt, blijkt hetwelmeete
vallen."
DeContactgroepStedelijk Waterbeheer
isin1985ontstaan opinitiatiefvan Frans
vanderVen,destijds onderdenaam ContactgroepStedelijke Hydrologie,metde
bedoelingeenkennisplatform tevormen
voorkennisuitwisseling.Toentertijd kwam
ervoorzichtigmeeraandacht voorhet
onderwerp stedelijk waterbeheer. "Doorde
bewustwording datermetdat stedelijk
waterbeheer wataandehand was,groeide
ookdebehoefte aankennis",verteltJacobs,
dieinhetdagelijks leven werkzaam isbij
Waternet."Diewaseropdatmoment nauwelijks bijgemeenten ennogminderbij
waterschappen.Devoorloper vanRIZAverdieptezichdestijds welinhetstedelijk
waterbeheer inLelystad,maardatwashet
n welzo'n beetje."

Riolering
Het eersteonderwerpdatdecontactgroepaansneed,was 'kostendekkingsplan
rioleringen',eenonderwerpdatnogsteeds
actueel is.Metdeplannen voorde invoering
vandebrederioolheffing, kwamen ookde
klachten datdekosten voorhetriooltehoog
zouden zijn."Rioleringisaltijd kostbaar
geweest",zegtJacobs."Enerisook altijd
drukgeweestomdekostenomlaagtebrengen,juist vanuit degemeenten. Maarnude
kosten voorhetrioolverdisconteerd gaan
worden ineenbredeheffing enzichdus
uiten ineen lastendruk, hoorje kritische
geluiden vanandere partijen. Opzich isdaar
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nietsmis mee.Debehoefte omvanuit een
eigen belang ietsteroepen,hoort ookeen
beetje bijhetspel.Totnutoehebiknietde
indrukdatdeheffingen veeltehoog zijn.
Groteinvesteringen oplokaal niveau vallen
meestalsamen met stedelijke vernieuwing.
Maarhetzalheus weleensefficiënter kunnen.Wanneererbeter wordtgepland, beter
wordtgeprogrammeerd enersamenhang
komt tussendeideeën van verschillende
partijen, kandaar winst worden behaald.
Dat kanaltijd beter."

Grondwater

ringvanzijn eigen terrein.Hetwaterschap
isverantwoordelijk voorhetwatersysteem
endegemeente moetdeboelzo inrichten
datperceeleigenaren goedkunnen ontwateren,datishunzorgplicht.Ikhebervertrouwenindatditgoedwerkt.Alseen probleem
eenmaalopdeagenda staat,kanhetworden
opgelost.Decontactgroep kandaarookzijn
steentje aan bijdragen."

Aandachtsverschuiving
Dekosten rondom hettioolenhet
grondwater mogendanaltwintigjaar lang
degemoederen inhetstedelijk waterbeheer
bezighouden,tenaanzien vanandere onderwerpen heeft erduidelijk een aandachtsverschuiving plaatsgevonden."Inhetbegin
ginghetvooralomkwantitatiefbeheeren
hoetedimensioneren. Datwasineen tijd
datcomputers alleen nogopeen bijzondere
plekinhetgebouwstonden", memoreert
Jacobs."Daarnadraaidehetom waterkwaliteit.Welkestoffen zitten erinhetwateren
wat voorinvloed heeft datopde stedelijke
omgeving?Daarnaast zijn wevaneen technischeinvalshoek naar hetsamenlevingsaspectgegaan.Hetbelangvan inspraaken
betrokkenheid vandebuurt iseen onderwerpdatnuspeelt.InDeVliert bijvoorbeeld,
eenvooroorlogse wijk in's-Hertogenbosch,
wilde mengaan afkoppelen. Maardaar interesseerdeeigenlijk niemand zichvoor.Pas
toenduidelijk werddathetafkoppelen zou
samengaan methetoplossen vandeverkeersproblematiek aldaar,ishetplandoorde
bewonersopgepikt.Daardoor zijn veelhuizendaarnuafgekoppeld. Zoziejedathetbij
stedelijk waterbeheer gaatomeengoed
samenspel tussen allebetrokken partijen,
dusgemeenten,provincies, waterschappen
énbewoners.Bijprojecten waar problemen
ontstaan,ziejevaakdatbewoners telaatbij
het planproces betrokken zijn."

Ookgrondwatet isalsindsjaarendag
eenconstante factor inhetstedelijk waterbe
heer.Binnendecontactgroep iserzelfseen
Ookindemanier
specialewerkgroepvoor
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,
waaropde ruimtelijke
inhetlevengeroepen.
"Dediscussieover
D e samenleving moet net ordeningzichverhoudt
grondwater isvanafhet
tothetstedelijk water
begineen lastige
ziet EilardJacobseen
geweest",vindtJacobs.
verschuiving plaatsvin"Devraagoverwieverden."Vroeger keerde
antwoordelijk ishebmen zichbijdestedelijbenweookal20jaargehad.Diediscussieis
keinrichting vanhetwateraf.Stadswateren
nietecht veranderd indezindathetprowerden drooggelegd enhetweinige water
bleem beterisverkend.Datgeldt metname
daternogwas,raaktevervuild.Nubouwen
ophetpunt vanaansprakelijkheid. Daaraan
wejuist naarhetwater toe.Mensen willen
wilniemand zijn vingers branden. Het punt
indebuurt van water wonen,willener
isdataltijd eenwettelijk kader ontbrak.Dat
recreëren.Enerismeeraandacht omhet
komternuwel.Infeitewordtde bestaande
waterschoontehouden.Welwordternogte
situatiedaarin vastgelegd.Iedereen isin
weinig nagedacht over hoejehetwater inde
beginselverantwoordelijk voordeontwatestad opeen natuurlijke manier kunt inpas-

stedelijkwatergaan

accevurenzoalshetis"

in'aldoendeleertmen',in fingerspitzengefuhl. Nieteindeloos modelleren, maar
durven uitproberen en vervolgensgoed
monitoren. Ennietgekopkijken alsde
natuur andersoverdingen denkt danjezelf
hadgedacht.Ikbenersowiesogeen voorstander vanomallesmaardoor te berekenen
inmodellen.Met nameomdat de uitkomsten bij bestuurders verkeerde verwachtingen kunnen scheppen.Bovendien wordenze
verleidom teleunen opgeautomatiseerde
beslismodellen. Maarzemoetenze'lfeen
goedeafweging maken."

Eilardjacobs.

sen.Water istocheennatuurlijk systeem,
datopeennatuurlijke manier functioneert
endatje eigenlijk nietkunstmatig kunt sturen.Ookindestad niet.Ikziedat welveranderen.Erkomt steedsmeer vroegtijdig overlegtussen ontwerpers en watetbeheerders."

hogekosten metzichmee,maar hetzijn niet
dejuiste maatregelen voorhet ecosysteem.
Dusinplaatsvansteedsverdergaande emissiebepalende maatregelen tenemen,kunje
beter kijken naardeinrichting vanhetsysteem.Datblijkt veel effectiever."

KRW

Oog voor de toekomst

Eenandereverschuiving in het stedelijk
waterbeheer isveroorzaaktdoordekomst
vandeEuropeseKaderrichtlijn Water,die
eisensteltaandekwaliteitvanhet Europese
grond- enoppervlakrewater.VolgensJacobsis
deKRW weliswaareenbelangrijkeexercitie,
maat ishet raakvlak metstedelijk waterbeheer beperkt. "Demeeste waterlichamen
bevinden zich niet instedelijk gebied, met
uitzondering vansommige wateren,zoals
tivieren diezichdooreenstad kronkelen.In
feite weten wenogniet watdeKRW nu
eigenlijk met stedelijk waterbeheer te
makenheeft. Het isooknietgoedconcreet te
maken.Daatdoorverslaptdeaandacht van
bestuurders.Diezeggenkom maar terug
wanneerjeeenduidelijk plan voorme hebt,
'khebnu anderedingen aan mijn hoofd."

Alsaandachtspunt voorde komende
jaren zietJacobs het
omgaan met onzekerheden.Daar isvolgens
hem nogeenwereld te
winnen."Wemoeten
nietproberen alleonzekerheden optelossen
alvorens maatregelen te
treffen. Wantdangebeurt erniks.Ikgeloof

"Bij projecten met

"Maaralsjemevraagtwatisnudestedelijkewateropgave,dan vind ikdatmoeilijk te
zeggen.Eigenlijk isdieteonbekend.Er
heersthetgevoeldatervanallesaandehand
is.Maaralsjeindematerieduikt,blijkt het
welmeetevallen.Ikdenkdatde eigenlijke
stedelijkewateropgave isdatdesamenleving
hetstedelijkwater moetgaan accepteren
zoalshet is.Dusdat'szomersdewaterstand
lagerisendatindewintetweleenseenkelderkanonderlopen.We gaan steedsintensieverbouwenendaarnaast hebben wete
makenmeteenhogere neerslagintensiteit.
Idealitermoetdit leidentoteenacceptatieproces.We moetenervoorzorgendatde
inrichtingvandestadzodanig is,datdeze
watkanhebben.Netzoalsvroeger,toen
gewoonwegdehuizenwat hoger werden
gebouwd.Alswehetstedelijkgebied robuust
ontwerpen, kanhetdeveranderingen aan.
Danwordtergekozenvooreen ruimtelijke
benadering,waarnietalleengekeken wordt
naarwater,maarooknaardesocialeaspecten
indeomgevingendeinfrastructuur. Endat
allesmetoogvoordetoekomst." ^

problemen zijn bewoners
vaaktelaatbetrokken"

Voormeerinformatieoverdecontactgroepenaanmelding:Frankvan ieHeiden,csw@arcadis.nl.
Informatiewerkgroepgrondwater:BramBot,
bb@waterbot.nl.

"Webouwenweernaarhetwatertoeenerismeeraandachtomhetstedelijkwaterschoontehouden."

"DeKRW heeft welvooreen andere
manier vandenkengezorgd", vervolgt
Jacobs."Welkemaatregelen sorteren welke
e
ffecten en wat kostdat?Dekosten-batenafWe
gmggebeurt nogniet optimaal.Zowordt
vanuit het emissiespooreisengesteld aan
hetstedelijk waterbeheer. Demaattegelen
dievandaaruit wordengenomen, brengen
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