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B I E D E N ZE N U WEL OF GEEN PERSPECTIEF VOOR H E T
WATERBEHEER?

Zinenonzinvan
'blauwediensten'
'Blauwediensten'zijn inspanningendiegrondeigenarenen-gebruikerskunnenleverentenbehoeve
vanhetwaterbeheer.Determvloeitvoortuit'groenediensten'.Dezetermwordt aljarengebruikt
voorhetnatuur-enlandschapsbeheer.Hetgroteverschilisdat'groenediensten'welinpraktijkwordengebrachten'blauwediensten'nietofnauwelijks.
Hetbegonin 1999/2000meteentoenemendeaandachtvoordewijzewaarop
waterbeheerdersengrondeigenaren kunnen
samenwerkenaaneenbeterwaterbeheer.
Agrarischwaterbeheer heettedattoennogen
hetisdeRijksPlanologischeDienstgeweest
dieinhetkadervandevoorbereidingopde
VijfdeNotaRuimtelijkeOrdeningooghad
voordezeontwikkelinginhet landelijk
gebied.SindsdevoorbereidingvanhetTweedeStructuurschemaGroeneRuimtevanLNV
isdeterm'blauwediensten'inzwang.De
benaderinggaatuitvannieuwevormenvan
samenwerkingtussendewaterbeheerdersen
degebruikersvanhetlandelijkgebied.Daarin
ligtdemoeilijkheid,maarookdesympathie.
Alswenaarhetlandelijkgebiedvanvandaag
kijken,heeft alleaandachtvoor'blauwediensten'erniettoegeleiddatzewordengerealiseerd.Daarzijntweeoorzakenvooraantewijzen.Indeeersteplaatsblijft hetthemain
algemeenheden hangen.Inslechtseenhandvolvoorbeeldenismeneringeslaagdomhet
waterbeheerzoconcreettemakendathetin
termenvandienstenkanworden uitgewerkt.
Indetweedeplaatsontbreekthetaaninstrumentenwaarmeedienstenkunnen worden
vergoed.Diversevoorbeeldenbestaanvan
situatieswaarbijboerenactiefaanhetwaterbeheerwillenmeewerken,maarbijhetont-

brekenvaneengoedafsprakenkader wordtde
samenwerkingnietinganggezet.

Hetisverheugend dat inenkelegebieden(weliswaaropbeperkteschaal)tweevan
dezecategorieëninmiddelszodanigworden
toegepastdatvandienstenbenadering kan
wordengesproken.Heteerstevoorbeeld
betreft waterschappen dieeenregelinghebbenvoorincidentelewateropvang(waterberging).Hetbetreft vergoedingenvoor
inundatie vanlandbouwgronden bijdeDinkelenbergingsruimte inhet randstedelijk
kassengebied.Enkeleandere waterschappen
hebbeneenwaterbergingsregeling invoorbereiding.Hettweedevoorbeeld betreft
drinkwaterwinning:Vitens,DuinwaterbedrijfZuid-Holland enWaterleidingMaatschappij Drenthebrengen dienstenregelingeninpraktijk waarmeeagrariërsworden
vergoedvoorhetleverenvanschoongronden oppervlaktewater.

Vraagen aanbod
Hetbeheervanwaterkwaliteit en
-kwantiteit isdirectofindirect gekoppeld
aanhetgrondgebruik.Dewaterbeheerder
kanernietomheenomsamenwerking te
zoekenmetdiegenendiedegrondineigendomen/ofgebruik hebben.Datzijn in
meerderheid boerenentuinders,endaarnaast natuurbeheerders en particulieren.
'Blauwediensten'kunnen concreet worden
gemaaktdooruit tegaanvan zakelijke
transactiesenrelaties.Perslotvan rekening
zijn boerenondernemers metwieopzakelijkewijzevaltteonderhandelen. Het iseen
markt vanvraagenaanbod:de waterbeheerderheeft eendoelstelling(vraagjengrondgebruikerskunnen daaraanvoldoen(aanbod]doormiddelvan'blauwediensten'.De
onderhandelingtussenvraag-enaanbodzijdebepaaltdeprijsdievoordediensten
wordtbetaald.Vijfdienstencategorieën zijn
teonderscheiden diezichvoor marktwerkinglenen:waterconserveringen-voorraadbeheer,waterberging,leveringvan
schoongrond-enoppervlaktewater, natuurenlandschapsbeheer entenslotte zuivering
van afvalwaterstromen.

Boter bij de vis
Indejaren negentigkwamhet agrarisch
natuurbeheer pasgoedvandegrond toen
eeninstrumentarium werdontwikkeld.Dat
isuitgegroeid tot hetprogramma 'Beheer',
waaruit inmiddels duizenden agrariërsvoor
hun 'groenediensten'worden vergoed.Het
instrumentarium heeft eenenorme stimulansgegevenaandegebiedsgerichte samenwerkingtussenboerenonderling,boerenen
burgersenderegionaleoverheden.Op
dezelfde wijzezullen'blauwediensten'pas
vandegrondkomenwanneerdewaterbeheerdersbeschikkenoverdegelijke instrumenten waarmeedesamenwerkingmet
grondgebruikers opeenzakelijke wijzekan
worden bekrachtigd.
Inprincipekunnengrondeigenaren op
vierverschillendemanieren worden vergoed.
• viaproducten
Vergoedingen kunnen viadeprijsvoor
producten wordenverrekend.Devoorwaarde
isdatdeketen,enuiteindelijk deconsument,
bereidisomeenmeerprijs voorhet product
tebetalen.Voorbeeldenbestaandiebewijzen
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dathetkan(biologischelandbouw,stteekproducten),maardepraktijk leertdatdeconsument slechtseengeringebereidheid toont
eenmeerprijs tebetalenendanalleenvoor
producren meteenaantoonbare meerwaarde
voorkwaliteit,gezondheid ofmilieu. Omdat
derelatieproduct-waterbeheerdoordeconsumenten nietherkendzalworden,biedt
meerprijs voorproducten geenperspectief
• metinkomen
'Blauwediensten'kunnen viahetinkomen wordenverrekend,maareenopslagop
hetinkomen zaldoordeNederlandseen
Europeseoverheden alsnelworden
beschouwdalsoneigenlijke inkomenssteun.
Detendens inhetEuropese landbouwbeleid
gaatlijntecht tegen inkomenssteun in. Los
daarvanzaldesamenlevingweinigbereidheid tonenomeenbeperktegroepondernemersuitovetheidsmiddelen testeunen.
• dienstverlening
Betalingvoordiensten ismogelijkvolgenshetsysteem 'voot-wat-hoort-wat'.
Zoalshierbovenbeschreven vergt afrekening
eenmarktgerichte benaderingmereenconcretevraageneenpassend aanbod.Geen
douceurtjes, maarzakelijke dienstverlening
tegeneeneerlijke prijs.
• viagrond
Omdatdienstenaangrond gekoppeld
zijn, kanvergoedingviadegrondprijs wordenverrekend.Ditgebeurtalbij waterbergingsgronden waardewaardedalingvoor
eenvastgesteldeperiodedoorhetwaterschapwordtafgekocht. Tenbehoevevan
landschapsbeheer indeveenweidegebieden
wordtgesprokenoverdeEuropese regeling
Landbouwmeteennatuurlijke handicap,
waarmeeeenhectarevergoeding kan worden
verrekend.Erzijn meerperspectieven, maat
verrekeningviagrond isbuitengewoon
complexengaatmetgevoeligheden gepaard.
Over'blauwediensten'wotdtveel
gepraat,geschrevenengestudeerd maarnog
weiniginpraktijkgebracht.Detijd isrijpom
deontwikkelingdoortezetten.Wijpleiten
ervoordeterm'blauwediensten'te reserverenvoorvormenvansamenwerking tussen
waterbeheerders engrondgebruikers waarbij
delaatsteneenwezenlijke,serieuze bijdrage
leverenaaneenbetet waterbeheer.Datvergt
eenconcreteaanpakengoedekaderswaarmeeafsprakenvoordelangetermijn kunnen
wordenvastgelegdmetgarantiesvoorbeide
kanten.'Blauwediensten'kunnen leidentot
eenintensieveresamenwerkingtussenboeren,burgersenregionaleoverheden.Zebiedenperspectiefvooteenefficiënter beheer
tegenlageremaatschappelijke kosten.Het
zoujammerzijndiekansentelatenliggen. •
Rob Hoekstra (CLM)
58

H^O

7-2004

ACHTERGROND

VAN TOTALE VERHARDE OPPERVLAK 70 PROCENT AFGEKOPPELD

Stedelijkwaterproject
Beek-Ubbergen
Veel5tedehjkwaterprojecten diezichbaserenoppretentieuzedoelenblijken indepraktijk moeilijk
uitvoerbaartezijn.InBeek-Ubber^cnishetwel^eluktmetveelimprovisatie,intensievegesprekken
enmaatwerk.
IndedorpenBeekenUbbergen voerden
develebeekjes aljaren hetwaterafnaarhet
rioolstelselenvetvolgensnaardezuivering.
Hetrioolstelselwasechtetdringend aanvervangingtoe.Daarnaast moestdegemeente
gaan nadenken ovethethalen vandebasisinspanning.Ookworsteldedegemeenteal
jaren metdetelkensterugkerende wateroverlast,metnamenahevigeregenval.
Eind 1997zijn degemeente Ubbergen,
deProvincieGelderland,WatetschapRivierenland (hettoenmalige poldetdistrict Groot
MaasenWaalenhetzuivetingsschapRivierenland)endeDienstLandelijkGebied,
begonnen meteenvootstudie naardekansrijkheid vaneeninregraleoplossingvande
diverseproblemenennaarmogelijke subsidies.Eind 1999warendebelangrijksre bijdragentoegezegdenbeslootdegemeenteraaddoortegaanmethetptoject datde
naam'Waterwerkt!'kreeg.Deleidingvan
hetproject lagbijRoyalHaskoning.
Debelangrijkste doelenwarenhetvoorkomenvandeafvoer vanschoonwatetvan
debekennaardewatetzuiveringenhetvoorkomenvanwateroverlastindegemeente.

Aanlegvaneenvistrap.

Naasthetaanpassenvanderioleringkonhet
watetindeomgevingopveelmanieren
gebruikt worden,zoalsdeontwikkelingvan
natuut,hetbepetkenvan milieuverontreiniging,herbesttijden vanverdrogingdoor
infiltratie envetbeterdeafwatering, hetvergrotenvanrecreatieveaantrekkingskracht en
delandschappelijke ensredelijke verfraaiing.
Delatwerddoordegemeente meteen
hooggelegd:maatwerk,eenintegraleaanpak,eengrotebetrokkenheid vandeburgers
entoepassingvandemoderne watetbeheetptincipes.DitbetekendedatdedotpenBeek
enUbbergengrotendeelsopdekopmoesten,
datvelebronnetjes vanhettiool afgekoppeld
moesten wordenendatgoedkeuringvan
particulieren nodigwasomaanregenpijpen
tezagenenvoorzieningenintuinen aante
leggen.
Dewerkzaamhedenbegonnenopde
sruwwalbijNijmegen eneindigdeninde
laaggelegenpolder.Departiculiere bronnen
opdestuwwalzijn vanhetrioolafgekoppeld
ennaardebestaandebekengeleid.Ookde
woningenendewegenzijngrotendeels afgekoppeld.Zoveelmogelijk watetwordtweer

