INTERVIEW

DIJKGRAAF G E R A R D D O O R N B O S VAN H E T H O O G H E E M R A A D SCHAP R I J N L A N D :

"Waterschappenmoeten
proactieverworden"
HetHoogheemraadschapvanRijnlandondergingdelaatstejareneenaantal ingrijpendeveranderingen.EerstwerdendekantorenvandehistorischeoudepandenindebinnenstadvanLeidenverplaatst
naareenmodemgebouwaandewestkantvandestad. Vervolgensvondinhetkadervandereorganisatievandewaterschappen inNoord-enZuid-Hollandeenfusieplaatsmetdeinliegendewaterschappen,zodatmetingangvan1januari2005ookinditdeelvandeRandstadeengroot integraal
waterschapgejórmeerdwerd.Delaatsted\j](ßraajvan hetoudeRijnland, EduvanTuyllvanSerooskerken,namafscheid.Nadat EverhardusTogtemanegenmaanden interimdijkgraa/wasgeweest,
werdper1 oktober200sGerardDoornbos,landelijk bekendalsvoorzittervanLTO-Nederland,de
nieuwedijkgraaf Eengesprekmethemoverzijneersteindrukkenindezenieuwewerkomgeving.
Wasdewaterschapswereldinderdaadnieuwvooru?
"Niet helemaal.Behalvedatdeland- en
tuinbouw altijd eengroot belang heeft
gehad en heeft bijeengoed waterbeheer, ben
ikzelfookbetrokken geweestbijdeoprichtingvanhetwaterschap voordeNoordoostpolderen ben iklidvan heteerste bestuur
vandat nieuwe waterschapgeweest.Overigensmaar éénjaar,van 1986tot 1987,omdat
ikin 1987benoemd werd totvoorzitter van
detoenmalige boeren-en tuindersbond
NCBTB.Ikervaar het waterbeheer alseen
heel interessant werkveld,opde praktijk
gericht,essentieel voordeveiligheid en leefbaarheid vanNederland. Inderdaad eengroteverandering voormij persoonlijk, maar
eenoverstapdiemijgoed isbevallen."
"Ikvind weldatdezesector wat meer
zou mogen bewegen.Ikzegdat met een
zekereterughoudendheid, omdat ikme
realiseerdat iknoggeenjaat indezewereld
werk.Waterschappen hebben zich in mijn
levingaltijd nogalvolgend opgesteld,
rmet hetveranderen vanderolende
functie van water indesamenleving, dienen
dewaterschappen eenmeer proactieve rol te
gaan vervullen."
Dieveranderenderolleidtooktelkensweertotde
suggestiedetakenvandewaterschappenoverte
hevelennaardealgemenedemocratie.
"Ja,ikkendiegeluiden.Zekomen uit
eenbepaaldehoek,niet vanuit deburgers en
:drijven. Dievragen zichafwiedit werk
gaatdoen,wat zijerbeter van zouden
orden.Voormij ishet voortbestaan van
aterschappenoverigensgeendoelopzich.
Maaralsgesuggereerd wordtdewatetschapstakenonder tebrengen bijdeprovincie,dan
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moetje welduidelijk kunnen maken welke
takendan effectiever enefficiënter uitgevoerd worden enwaarom. Uitbreiden van
hetprovinciaal takenpakket omdat dat voor
deprovincie zoaardig is,kan nooit het
motiefzijn. Inderecentenota van minister
Remkesoverdebestuurlijke drukte in
Nederland, steltdezeterecht datde waterschappenopordezijn endatdaar nietde
oorzaken liggen vandestroperige besluitvorming."

dewatctschappenzonder het bijbehorende
geld televeren.Datgeld maakt nog altijd
ondetdeel uit van hetjaatlijksegeschermutseloverdebegroting.Dewaterschappen
moeten betereafspraken met het Rijkeisen.
Wiebeschermt watenwiebetaalt wat?Ishet
redelijk datdewaterschappen degrote
bedragen voordeveiligheid zelfgaan heffen
bij hun ingezetenen? Dat vraagt welheel
andereafspraken, want de zeeweringen
beschermen meergebieden dan alleen het
eigen waterschap.Overdevraagwiewat
financiert moeten weopen met hetRijkaan
tafel.Ophetgebied van het kwantiteitsbeheerspeelt het ruimtelijke ordeningsbeleid
eenbelangrijke rol.Daar moeten weniet
afwachten waargemeenten en provincies in
hun plannen meekomen,maar indeontwerpfase meedenken en meewerken."
"Wijmoeten intern veelmeer investeren
om alseengelijkwaardige partner aan tafel
tezitten.Op hetgebied van het kwaliteitsbeheerzit veel kennis bijde waterschappen.
Dat isvoor iedereenduidelijk. Maar wat nog
nodig is,isdat ereenvisieontwikkeld
wordt.Rijnland ligt voorde Kaderrichtlijn
Water in het stroomgebied Rijn-West. Daar
zijn vierprovincies bij betrokken. Daaris
bestuurlijke regienodig,coördinatie tussen
dievierprovincies,overlegmetdegemeenten,diesoms nogvanniets weten.Ermoet
veelgebeuren,detijdsdruk ishoog.Ookdaar
moeten wijpro-actiefzijn."

"Dewaterschappen hebben drie hoofdtaken:dezorgvoordekeringen,dekwantiBijRijnlanddenkilcoudeneerbiedwaardig.
teitendekwaliteit vanhet water. Het
beheervandekeringen,dezorgvoordevei"Watdat beeld betreft kandekeuzevan
ligheid staat hoogopdeagenda.Onveilighet bestuur om mij tebenoemen gezien
heidwordtsteedsmindergeaccepteerd inde
wordenalseensignaal vanbehoefte aanverhuidige maatschappij.
andering. Datzegik
Doordeeffecten vande
niet metde bedoeling
klimaatverandering
L&StCH ZUlICYIJO XS
iets negatiefs over het
wordt dietaakalleen
verleden tezeggen,
maar belangrijker. Het
fldCM StUÛ6iL
maar met deintentie in
waterkwantiteit^beheer
tespelenopeen nieuwe
wordt steedsmeereen leidendefactor inde
tijd.Toen iksolliciteerde,had ikeroverigens
ruimtelijke ordening.Water wordt inde
nietopgerekend benoemd tezullen worden.
huidige maatschappij ookanders beleefd.
Ikwaseenvreemdeeend indebijt. Ikwas
Vroegerwerdengrachten gedempt, nu wil
tienjaar voorzitter van LTO-Nederlanden
men zeweer opengooien."
aan verandering toe.LTOisde nationale
land-en tuinbouworganisatie, die in 1995is
"Op hetgebied vande waterkwaliteit
ontstaan uit defusie vandeKNBTB,de
hoefik alleen maardeKRWtenoemen.De
NCBTBen het KNLC.Ookindiesfeer werrisico'sinonzeindustriële samenleving
den dedriezuilen dieervanouds waren,de
moeten mindet worden,dezuivering moet
katholieke,deprotestants-christelijke ende
beter,deefficiency moet groter."
algemene,inéénorganisatie samengevoegd."
Alsuzegt"meerinbewegingkomen",waardenkt
udanaan?
"Laat ikdaarbij nogeensdezelfde drie
hoofdtaken langslopen. HetRijk heeft het
beheer van waterkeringen overgedragen aan

"Zelfben ikalsboer begonnen,als
akkerbouwer indeNoordoostpolder, geboren in 1948.Samen met mijn vader hadden
weeen maatschap.Boerzijn iseen prachtig
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tariefstijging, daarwasmen trotsop.Maar
nu zitten wewelmetgrote baggerachterstanden.Het iseenspanningsveld.Weletten
scherpopdekosten,maardetakenzijn leidend.Weverwachten een forsestijging van
delasten indekomende tienjaar.Deburgerskrijgen daargoedeenopen voorlichting
over.Wedoen het nietstiekem.Weproberen
eeneerlijk beeld tegeven."

GérardDoornbos.

vak,maar ikdeedookvanalles ernaast.
Levenismeerdan alleen geld verdienen.Je
hebt alsmensookmaatschappelijke verantwoordelijkheden. Zowerd ikookactiefin de
NCBTBen kwam ikin bestuursfuncties.
Vanaf 1987ben iklandelijk voorzitter
geweesten nadefusie in 1995 werd ikdeeerstevoorzitter van LTO-Nederland.Mijn
zoon runt nu het bedrijfin deNoordoostpolder,zelfwoonikin Lelystad.Dat het
bestuur van Rijnland iemand alsmij opde
voordracht plaatstealsdijkgraaf,gafaan dat
Tienverandering wilde.Metdie verandering
zijn wenu volopbezig.Dedirectie neemt
hetvoortouwenalscollegevandijkgraaf en
hoogheemraden geven wedekadersaan en
creëren het bestuurlijk draagvlak."
Kuntuietszeggenoverdieverandenng?
"Defusie metdeinliggendcwaterschappenwasper 1januari 2005gerealiseerd. Maar
meenfusieproces wordendoorgaansconcessiesgedaanom tot fusie tekomen.Bovendien
heeft elkeparnj zijn eigen beleiden cultuur.
Aldezefactoren vragen achterafomdenodigeharmonisering en bijstelling. Daarnaast
vroeghetalgemeen bestuur ofwewel efficiëntzijn,ofweniet meer kunnen voor minder.Metdievraagzijn weaandeslaggegaan.
Hetbestuut heeft geengenerieke bezuinigingsdoelstelling van bijvoorbeeld tienof15
Procentopgelegd,zoalsanderendatgedaan
hebben.Welhebben weonszelf,met «terne
°ridersteuning,uitvoerigdoorgelicht.Daaris
v
*nuit eigen kringeenenorm aantal voorst
ellcn terverbetering uitgekomen. Deexter-

neadviseurs hebbendaaraan hun ideeëntoegevoegd.Daarmaken wenu keuzesuit.Wat
zijn onzekerntaken?Welketaken willenwe
zelfdoen?Welkekennis moeten wezelfin
huis hebben?Opwelkegebieden hebben we
indetoekomst meer kennis nodig?Wat kunnen wesamen met andere waterschappen
doen?Chemische laboratoriakennis kunje
vrijgemakkelijk buiten dedeur zetten.Voor
ecologischewaterkwaliteitskennis ligtdat
ingewikkelder."
"Rijnland moet inwoners alscliënten
gaan zien,zichzelfals dienstverlenende
overheid.Hoehet met diehouding gesteld
is,onderzoeken weook.Hoebereikbaar zijn
onzemedewerkers? Hoeworden mensen
geholpen ofte woordgestaan?Hoelang
duurt hetvooreenbriefbeantwoord wordt,
voormeneen vergunning krijgt? Hoetevreden ismen met hetantwoord?Zijn aldie
vergunningen welnodigofkunnen wesoms
volstaan met algemene richtlijnen, waaraan
onzeopzichters kunnen toetsen, bijvoorbeeld voorsteigertjes in bepaalde watetgangen?Alsmen zichniet aandie richtlijnen
houdt, kunjeachteraf ingrijpen. Ook waterschappen kunnen dereguleren."
Watverwachtutenaanzienvanhetaantalmedewerkersenhetkostenniveau?
"Onzeformatie telt650fte.Wezakken in
iedergevalnaarongeveer600.Watdeontwikkeling vanonze kosten betreft, isde uitvoeringvanonzetaken maatgevend. In het
verleden heeft men hier tienjaatde heffing
constant én laagweten tehouden.Geen

Hoekijktuaantegenhetwaterketenbednj/?
"Ikwijs dat nietprincipieelaf, maar in
onsgebied staat het niet hoogopdeagenda.
Wezijn betrokken bij eenpilot inNoordwijkerhout,maar datproject heeft noggeen
verder vervolggekregen.InAmsterdam is
heteenanderesituatie.Daatvoerdede
gemeentealdezetaken vanoudszelfuit.
Vraagblijft ofmet name het rioolbeheer verbreed wordt ofgemeenten uit 't Gooinu
echt hun riolering aanWaternetgaan overdragen.Wijhebbengeen plannen indie
richting,bij onsin huis ishet overnemen
van het beheervan hetrioolstelselgeendiscussiepunt. Wezijn veelmeermet de
gemeentelijke waterplannen bezig.Met
ondetandereHaarlem voeren wesamen een
baggerprogramma uit,met Gouda worden
woonwijken heringericht. Indeoude steden
lopen wetegen veelproblemen aanop het
gebied van baggeren,van onderhoud."
"Eenheelander traject ishetsamen met
gemeenten innen vanbelastingen.Hetgezamenlijkopzetten vaneen inningskantoor.We
zijn daaroveraandepraatmet Haarlemen
Haarlemmermeer,Gouda,Alphenaanden
RijnenBloemendaal.Daarvan verwachtik
eerderresultaten danvaneen waterketen-

bedrijf
Verwachtunogverderejiisiesrussenwaterschappen?
"Naallefusies dieeralzijn geweest,isde
druk nu vandeketel.Bijgemeenten speelt
dieptoblematiek veelmeer.Deontwikkelingengaandootenveelkleinere gemeenten
zijn daat niet klaar voor.Schaalvergroting is
ookniet altijd deoplossing,zeker inonze
wereld niet.Deafstand totdeburger mag
niet tegroot worden,hetgaatbijonsvooral '
omdeuitvoering vanonze taken indepraktijk Ikverwacht niet dat Rijnland indeze
regiodeeerstbetrokkene zalzijn alserover
verderefusies overlegd zougaan worden.
Wijvoeren welzelfeenactiefbeleid tot
samenwerken, inalle richtingen, daarwaar
dat indepraktijk ergenstoekan leiden.Dat
iseen manier vanwerken,waarin ikmij uitstekend kan vinden.Ikben nu 58en ik hoop
daarzekerdenperiodeleiding aan te mogen
gevenen misschien tegen dietijd nogwel
een poosje langer." *
Maarten Gast
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