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1.

INLEIDING
In februari 1997 heeft bureau Intomart in opdracht van Rijkswaterstaat Directie NoordNederland een telefonisch onderzoek uitgevoerd naar de reacties op het Schetsboek voor de
Vierde Nota Waterhuishouding. Voor dit onderzoek zijn 101 personen die het Schetsboek
hebben ontvangen ondervraagd. Van de telefonisch benaderde personen was 61% bereid tot
medewerking aan het onderzoek.
In het volgende overzicht staan de aantallen ondervraagde personen uit de publieke en de
private sector en de instanties waar ze werkzaam zijn.

60

Publiek

Privaat

De verdeling publiek-privaat laat zien dat bijna tweederde van de geënquêteerden uit de
publieke sector komt.
Omdat er kleine aantallen respondenten zijn ondervraagd kan het onderzoek niet meer
opleveren dan indrukken van de mening over het Schetsboek NW4. Opmerkelijk hierbij is wel
dat het aantal 'weet niet-antwoorden op verreweg de meeste vragen verwaarloosbaar is.
In deze beknopte rapportage worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek belicht.
Daar waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende groepen
respondenten.
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2.

DE AANPAK VAN HET SCHETSBOEK

Het volgende overzicht geeft inzicht te geven in de houding van de respondenten ten
opzichte van een aantal diverse aspecten van het open plan proces, waarin het Schetsboek
NW4 tot stand is gekomen.
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De overgrote meerderheid van de ondervraagden (86%) beoordeelt het open plan proces als
tamelijk tot zeer effectief. Elf procent vindt de gekozen procedures niet zo effectief en slechts
1% gaf te kennen dat het proces helemaal niet effectief is geweest.
In het algemeen beoordeelt 82% van de ondervraagden de beleidsvoornemens in het
Schetsboek NW4 als goed of voldoende. Veertien procent meent hiervoor een onvoldoende
te moeten geven. Niemand heeft de mogelijkheid aangegrepen om het Schetsboek een
ruime onvoldoende te geven.

12-03-1997/Rap73297

- 4/27 -

-,M > INTOMART

3.

ONTWIKKELING VAN NATUURLIJKE WATERSYSTEMEN
We hebben de respondenten gevraagd naar de prioriteiten die zij zouden willen stellen in de
ontwikkeling van natuurlijke watersystemen. In het volgende overzicht staat aangeven aan
welke mogelijkheden voor natuurlijkheids-verbetering men prioriteit geeft.
Totaal
(n=1O1)

Prioriteiten:

verruimen van de rivieren
natuurlijker peilbeheer regionale wateren
herstel van kustdynamiek
gedwongen landonteigening
creatie van grote watersystemen door opgave kleinere
vergroten van de zoet-zout overgangen

69%
61%
51%
43%
43%
40%

Het verruimen van de rivieren en een meer natuurlijk peilbeheer van de regionale wateren
genieten de voorkeur van meer dan 60% van de respondenten.
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4.

ECONOMIE EN WATER IN NOORD-NEDERLAND

Een belangrijk item in de regio Noord-Nederland is de regionale economische ontwikkeling in
relatie tot het waterbeheer. Om de mening daarover te peilen is de respondenten de
volgende vier stellingen voorgelegd:
mee
eens

mee
oneens

Plannen om langs de Randstad in de zee te gaan bouwen zijn
niet nodig. In Noord-Nederland is ruimte genoeg.

59%

24%

Activiteiten in de Waddenzee met economische betekenis
moeten worden uitgebreid vanwege de slechte economische
positie van het Noorden van Nederland.

20%

60%

Transport over water is in potentie een veilige en
milieuvriendelijke vervoerswijze. In Noord-Nederland moeten
de mogelijkheden voor het transport over water worden
uitgebreid.

81%

7%

Het Schetsboek geeft voldoende aandacht aan de
aanknopingspunten tussen duurzaam waterbeheer en
economische ontwikkeling.

49%

18%

Stellingen:

Een ruime meerderheid ziet dat er ruimte genoeg is in het Noorden van Nederland. De
Randstad hoeft niet verder uitgebreid te worden en het gevoelen is dat meer economische
activiteit in de regio Noord zou kunnen plaatsvinden.
Hoe een uitbreiding van de economische activiteit zich verhoudt tot het waterbeheer is ook
nader ondervraagd. Men heeft liever niet dat de extra economische activiteit in de
Waddenzee wordt gezocht. Tachtig procent wijst erop dat transport over water een
milieuvriendelijke manier van transporteren is.
Verder is men optimistisch over de toekomst, blijkende uit het feit dat bijna de helft van de
geënquêteerden van mening is dat het Schetsboek voldoende aandacht geeft aan de
mogelijkheden om duurzaam waterbeheer te combineren met economische ontwikkeling.
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OMGAAN MET DE WADDENZEE

Aan de respondenten zijn twee stellingen voorgelegd over de omgang met de Waddenzee.
Ze staan in het volgende overzicht.
mee
eens

mee
oneens

Milieuvriendelijk gebruik van de Waddenzee moet worden
gestimuleerd.

80%

7%

De nat uurlijkheid van de Waddenzee kan worden vergroot als
onbewoonde polders worden teruggegeven aan de zee.

38%

49%

Stellingen:

Zoals uit de voorgaande paragraaf al bleek, mag uitbreiding van de economische activiteit
niet ten koste gaan van de Waddenzee. Er is echter wel brede steun is er voor het uitbreiden
van het milieuvriendelijke gebruik van de Wadden-zee, zoals het zeilen en het wadiopen.
Misschien dat hier mogelijkheden liggen om op een Waddenzee-vriendelijke wijze de
economische waarde van de Waddenzee uit te buiten en daarmee de regionale economie te
versterken.
De natuurlijkheid in de Waddenzee is de respondenten veel waard. Bijna 40% is het er zelfs
mee eens de natuurlijkheid van de Waddenzee kan worden vergroot door onbewoonde
polders terug te geven aan de zee. Bijna de helft is het hier echter niet mee eens, hetgeen
erop wijst dat dit een belangrijk gespreksonderwerp is.
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6.

KUSTVERDEDIGING

Het teruggeven van onbewoonde en economisch minder belangrijke stukken land aan de zee
kan niet alleen onderdeel uitmaken van een streven naar meer natuurlijkheid, maar ook van
een beleid dat is gericht op een dynamische kusthandhaving in de Waddenzee.
Vijfenvijftig procent van de ondervraagden spreekt zijn voorkeur uit voor het handhaven van
de kustzone. Daaruit kan worden opgemaakt dat een meerderheid voor dynamische
kusthandhaving is. Zesendertig procent geeft de voorkeur aan het handhaven van de kustlijn
en 9% heeft geen voorkeur. Daarbij spreken de milieuorganisaties een grotere voorkeur uit
voor het handhaven van de kustzone (94%). Respondenten uit de land- en tuinbouwhoek
geven een ruimere voorkeur aan het handhaven van de kustlijn (84%). In het volgende
staafdiagram staan de uitkomsten vermeld.

Dynamische versus
statische kusthandhaving

mileu

bedrijven

Dynamische kusthandhaving
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Aan diegenen die een voorkeur hebben aan dynamische kusthandhaving is gevraagd welke
gebieden zeker niet mogen worden opgegeven ten behoeve van de kustzone. Welke
gebieden moeten altijd worden bewaakt?

Gebieden die zeker niet mogen worden opgegeven:

drinkwatergebieden
gebieden met hier en daar een huis
recreatiegebieden
landbouwgrond
natuurgebied

Totaal
(n=56)

75%
29%
21%
18%
18%

Vooral het opgeven van drinkwatergebieden stuit bij de respondenten op grote weerstand.
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ZELFSTURING

In het Schetsboek NW4 wordt ervoor gepleit om daar waar het mogelijk is om meer ruimte te
geven aan zeifsturing.
Ruim 60% van de ondervraagden is van mening dat het positief is dat overheid en bedrijven
naar elkaar zijn toegegroeid en dat er binnen de vergunningverlening ruimte is voor
zelfsturing. Respondenten uit het bedrijfsleven (83%), de gemeenten (75%) en de land- en
tuinbouw (68%) waarderen dit bovengemiddeld. Zelfs bij de milieu-organisaties oordeelt de
helft positief over zeifstu ring. In het onderstaande overzicht vindt u een samenvatting van de
gegevens.

zeifstu ring

9jj[

100
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80

allen

bedrijven

75%

1

gemeenten

i

zelf sturing algemeen

83%

85%

84%

i

Een mogelijkheid om concreet tegemoet te komen aan zelfsturing is om bij de aanpak van
industrieel afvalwater aan te sluiten bij de investeringscycli van bedrijven. Hier is bijna drie
kwart het mee eens. Ook nu weer zijn 5 van de 6 geënquêteerden uit het bedrijfsleven het
ermee eens. Verder zijn gemeenten, de land- en tuinbouwers en waterschappen belangrijke
voorstanders van het aansluiten bij investeringscycli van bedrijven.
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8.

WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

Aan de respondenten zijn over de Wet verontreiniging oppervlaktewateren twee stellingen
voorgelegd, namelijk:
mee
eens

mee
oneens

Er moet een WVO-heffing komen op het gebruik van
landbouwgrond.

23%

58%

Er moet een WVO-heffing komen op rioolover.stortingen voor
de rioolbeheerder.

65%

20%

Stellingen:

Een ruime meerderheid is het niet eens met een WVO-heffing op het gebruik van
landbouwgronden. Bijna een kwart ziet wel wat in deze mogelijkheid.
Ook een ruime meerderheid heeft er geen probleem mee dat riooloverstortingen voor de
rioolbeheerder onderhevig zijn aan een vergunningsstelsel. Deze zijn nu reeds vergunningplichtig in het kader van de WVO.
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9.

GEBIEDSGERICHTE BENADERING EN NORMDIFFERENTIATIE

Een belangrijke gedachte in het Schetsboek is om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak
van het waterbeheer. Daarbij is het mogelijk dat er normen voor vervuiling en waterbeheer
worden afgesproken die afhankelijk zijn van de functies die aan een gebied worden
toegekend.
Vrijwel alle geënquêteerden zijn voor een gebiedsgerichte aanpak in het waterbeleid. Zoals
uit de tabel blijkt is ruim 90% hier een voorstander van. Deze mening wordt door alle groepen
ondervraagden, behalve het bedrijfsleven, in gelijke mate gedragen.

Positieve houding gebiedsgerichte benadering:
Totaal

provincie

gemeente

watersch.

milieuOrganisatie

bedrijfsleven

LTO

91%

100%

100%

95%

81%

50%

90%

Een gebiedsgerichte benadering kan leiden tot normdifferentiatie, hetgeen voor een ruime
meerderheid (66%) geen bezwaar is. Sceptischer dan de rest zijn de respondenten uit de
land- en tuinbouwsector. Van deze groep heeft 47% een positieve houding en 37% een
negatieve houding. Ook het bedrijfsleven is sceptischer dan gemiddeld: 50% reageert
positief. Als er gekeken wordt naar de functie van de respondenten dan zijn
overheidsfunctionarissen (73%) positiever over normdifferentiatie dan respondenten uit de
private sector (56%). Van alle ondervraagden neemt 17% een negatief standpunt in. De
volgende overzichten vatten een en ander samen.

Positieve houding normdifferentiatie:
Totaal

provincie

gemeente

watersch.

milieuorganisatie

bedrijfsleven

LTO

66%

80%

75%

65%

69%

50%

47%

Negatieve houding normdifferentiatie:
Totaal

provincie

gemeente

watersch.

milieuOrganisatie

bedrijfsleven

LTO

17%

5%

15%

0%

19%

50%

37%
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Normdifferentiatie kan leiden tot minder strenge normen in Noord-Nederland, bijvoorbeeld
omdat er in Noord-Nederland weinig milieuvervuiling accumuleert. Het kan echter ook
betekenen dat in Noord-Nederland strenger milieunormen gaan gelden, omdat het water er
nog schoon is. In dit verband zijn aan de respondenten een tweetal stellingen voorgelegd:
mee
eens

mee
oneens

In het Noorden van Nederland is het water nog schoon;
hier moeten zwaardere milieunormen gelden dan in het
Westen.

20%

67%

In het Noorden van Nederland zijn weinig cumulatieve milieueffecten; hier moeten ruimere milieunormen gelden dan in het
Westen.

35%

56%

Stellingen:

Geconcludeerd kan worden dat, hoewel er een overweldigende meerderheid voor een
gebiedsgerichte benadering is en er ook een positieve houding is ten opzichte van
normdifferentiatie, blijkt men niet aan te kunnen geven of de normen voor het Noorden nu
ruimer of strenger moeten zijn.
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10.

PEILBEHEER

Onderdeel van een gebiedsgerichte benadering kan zijn om het peilbeheer af te stemmen op
de functies van het te beheren watergebied. Daarbij is een belangrijke kwestie voor nu en in
de toekomst hoe er in het peilbeheer met de landbouw moet worden omgegaan. Het
onderstaande diagram geeft de mening van de respondenten over deze kwesties weer.

peilbeheer

1»

40

-'

30
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I

voor

,

tegen

milieu

LTO

Landbouw moet zich aanpassen aan peilbeheer

De vraag of het landbouwkundig gebruik van een gebied moet worden aangepast aan het
peilbeheer, en niet andersom, verdeelt de geïnterviewden. Tweeënveertig procent is ervoor
en 47% is er tegen. Milieuorganisaties zijn er met name grote voorstanders van dat de
landbouw zich aan het peilbeheer aanpast (94% is ervoor). De land- en tuinbouwers zijn het
er evenals de waterschappen niet mee eens.
Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat een beleid waarin het peilbeheer
wordt aangepast aan de functies die aan een gebied worden toegekend meer kans maakt
dan omgekeerd. Daarom is aan de geïnterviewden gevraagd of zij het ermee eens zouden
zijn om natuur- en landbouwgebieden strikt te scheiden. Het is dan mogelijk om het
peilbeheer optimaal op de functie van het gebied aan te laten sluiten. Voor een strikte
scheiding van natuur- en landbouwgebieden is echter geen meerderheid te vinden. De landen tuinbouwers zijn het hier zelfs meer dan gemiddeld niet mee eens.
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11.

VERDROGING
Hoe staan de respondenten tegenover een beleid dat ernaar streeft om meer gebruik te
maken van oppervlaktewater en minder van grondwater?
In het onderstaande overzicht staan de antwoorden van de diverse groepen ondervraagden.

Grondwater versus oppervlaktewater
100
90
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60
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0
(zeer) goed

moeilijk

milieu

watersch

LTO

bestuurders ambtenaren

11

Allen

Zeer goed uitgesplitst

Moeilijk Zeer goed uitgesplitst

niet
overheid
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Men is erover verdeeld. De ene helft (47%) denkt dat het (zeer) goed is te realiseren; de
andere helft (49%) denkt dat het moeilijk te realiseren is. De milieuorganisaties zijn als enige
van mening dat een accentverschuiving van grond- naar oppervlaktewater wel goed te
realiseren is (69%). Het is met name de land- en tuinbouwgeleding die van mening is dat de
verschuiving moeilijk te realiseren is.
Kijken we naar de bestuurders versus de ambtenaren en de private respondenten, dan is het
opmerkelijk dat de bestuurders in hun inschatting van de mogelijkheden om gebruik te
maken van grondwater vooruit op de rest lopen.
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Over verdroging zijn de respondenten verder nog twee stellingen voorgelegd, namelijk:
mee
eens

mee
oneens

Er moet een verbod komen op grondwateronttrekking en
bestaande vergunningen moeten worden afgebouwd. Alleen
voor oppervlaktewaterwinning worden nieuwe vergunningen
afgegeven.

33%

54%

De bestnjding van de verdroging heeft alleen kans van slagen
als er een cultuuromsiag in het waterbeheer van de
waterschappen komt. Het accent moet worden verlegd van het
bestnjden van wateroverlast naar het bestrijden van
verdroging.

49%

28%

Stellingen:

De eerste stelling wordt door een op de drie respondenten onderschreven. Meer dan de helft
is het er echter niet mee eens. Voorstanders zijn vooral de milieuorganisaties (94%), terwijl
de tegenstanders vooral te vinden zijn in de bedrijven: 90% van de landbouw is tegen een
verbod op grondwateronttrekking en het niet-afgeven van nieuwe vergunningen.
Met een cultuuromsiag in het denken waarbij het accent wordt verlegd van bestrijding van
wateroverlast naar het bestrijden van verdroging kan bijna de helft van de ondervraagden
(49%) uit de voeten. Ook hier weer zijn het vooral milieuorganisaties die zich hierin kunnen
vinden (81%), en wederom is het vooral het agrarische bedrijfsleven dat hierin minder
meegaand is (21%).
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12.

GEBEVE-REGELING

Een belangrijk issue bij de bestrijding van de verdroging is de financiering via de GeBeVeregeling. Moet deze worden voortgezet of niet? Of moet de regeling opgaan in een algemene
regeling voor gebiedsgerichte projecten.
Een ruime meerderheid (73%) is van mening dat de GeBeVe-regeling moet opgaan in een
algemene regeling voor gebiedsgerichte projecten. Alleen de respondenten afkomstig uit de
milieuorganisaties zijn een andere mening toegedaan. Van hen is 38% voor het voortzetten
van de huidige regeling en is 44% voor het opgaan in een algemene regeling.
GeBeVe-regeling moet opgaan in algemene regeling:
Totaal

provincie

gemeente

watersch.

milieuOrganisatie

bedrijfsleven

LTO

73%

75%

85%

80%

44%

83%

74%

Opmerkelijk is dat het met name de overheidsactoren zijn die voorstander zijn van het laten
opgaan van GeBeVe-regeling in een algemene regeling.
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13.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET WATERBEHEER

In het volgende overzicht staat aangegeven waar en bij wie volgens de respondenten de
taken en verantwoordelijkheden in het waterbeheer liggen.

Taken en verantwoordelijkheden in
het waterbeheer
provincie
beheer van de riolering

I

waterschappen

gemeencombinatie
ten

2%

4%

78%

16%

8%

68%

7%

17%

17%

45%

14%

42%

58%

24%

1%

17%

7%

28%

37%

28%

inzameling afvalwater

11%

37%

31%

18%

zuivering afvalwater

14%

59%

8%

15%

beheer oppervlaktewater in
dorpen en steden
beheer ondiep water in
dorpen en steden
beheer diep water in
dorpen en steden
aanpak vervuilde waterbodems bebouwde kom

Als het gaat om het beheer van de rioleringen, dan geven de respondenten er duidelijk de
voorkeur aan dat de beheersverantwoordelijkheid bij gemeenten blijft liggen. Daarover is men
behoorlijk eensgezind. Een substantiële minderheid vindt echter dat de verantwoordelijkheid
voor het rioolbeheer een gedeelde moet zijn. Het zijn met name de waterschappen die voor
een gedeelde verantwoordelijkheid pleiten.

De inzameling van afvalwater verdeelt de ondervraagden in twee kampen. Er is geen
meerderheid te vinden voor één van de mogelijke instanties. Dat betekent dat een toedeling
van de verantwoordelijkheden aan één van de instanties geen draagvlak in de regio heeft.
Een belangrijk deel van de ondervraagden vindt dat de verantwoordelijkheid moet worden
gedeeld tussen verschillende instanties. Misschien dat daarin een mogelijkheid ligt om te
komen tot een werkbare verdeling van bevoegdheden en competenties. De uitkomsten
kunnen echter geen uitsluitsel geven over de vraag tussen welke instanties de
verantwoordelijkheden zouden moeten worden verdeeld. Daarvoor zou nader onderzoek
noodzakelijk zijn.
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Over de zuivering van afvalwater zijn de ondervraagden het duidelijk eens met elkaar: het is
een verantwoordelijkheid van de waterschappen. Uiteraard is een overweldigende
meerderheid van de vertegenwoordigers van de waterschappen van mening dat de
afvalwaterzuivering een verantwoordelijkheid van henzelf is. De verantwoordelijkheid wordt
echter ook bestreden. Het zijn met name gemeenten, de land- en tuinbouwers alsmede de
milieuorganisaties die er minder van overtuigd zijn dat de waterschappen verantwoordelijk
zijn voor de afvalwaterzuivering
Ook over de aanpak van vervuilde waterbodems in de bebouwde kom zijn de ondervraagden
verdeeld. Er is geen partij waarvan allen menen diens verantwoordelijkheid is het. Opnieuw
krijgt een gedeelde verantwoordelijkheid een substantiële minderheid. Met name als het om
vervuilde waterbodems in de bebouwde kom gaat, is het van groot belang dat er duidelijkheid
komt wie hiervoor verantwoordelijk wordt. Hierover zullen de partijen nader met elkaar
moeten spreken.

Gaat het om het beheer van het oppervlaktewater in dorpen en steden dan vindt een
overtuigende meerderheid dat een verantwoordelijkheid van de waterschappen. Met name
gemeenten zijn die mening toegedaan. Wederom is een substantiële minderheid voor een
gedeelde verantwoordelijkheid. Nu zijn het met name de milieuorganisaties die daarvoor
pleiten.
De vraag wie het beheer van ondiep water in dorpen en steden onder de hoede zou moeten
hebben wordt niet eenduidig beantwoord. Het merendeel vindt dat de verantwoordelijkheid
aan de waterschappen moet vallen. De meerderheid is echter niet overtuigend en
voornamelijk het gevolg van het feit dat de vertegenwoordigers van de waterschappen in de
steekproef massaal deze taak tot die van de waterschappen zouden willen rekenen.
Opnieuw vindt een substantiele minderheid dat de taak in gedeelde verantwoordelijkheid
moet worden uitgevoerd. Ongeveer eenvijfde van alle geïnterviewde groepen is het daarmee
eens. Geconcludeerd moet worden dat een heldere bevoegdhedenverdeling tussen de
partijen als het gaat om het ondiep water in dorpen en steden geen draagvlak heeft. Een
gedeelde en vagere verdeling vindt meer instemming.
Het beheer van diep water in dorpen en steden moet, althans dat vindt een meerderheid van
de ondervraagden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Ongeveer
eenderde van de ondervraagde vertegenwoordigers van waterschappen en gemeenten
vinden echter dat diep water in dorpen en steden een verantwoordelijkheid van de
waterschappen is. Hieruit mag de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de toedeling
van het ondiep water aan de provincie tot competentie-wrevel met de waterschappen zou
kunnen leiden.
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Samenvattend komt een en ander neer op het volgende:
Volgens de meeste respondenten (78%) is de gemeente de eerst verantwoordelijke voor het
beheer van de riolering. Aan de waterschappen worden een eerste verantwoordelijkheid
toegekend door een meerderheid van de respondenten voor het beheer van het
oppervlaktewater in dorpen en steden (68%) en voor de afvalwaterzuivering (59%). Voor de
provincie ziet een meerderheid (58%) een taak in het beheer van het diepe grondwater in
dorpen en steden. Over het verantwoordelijk zijn voor het beheer van het ondiep grondwater
in dorpen en steden, voor de aanpak van de verontreinigde waterbodems binnen de
bebouwde kom en voor de afvalwater inzameling tekenen zich geen duidelijke voorkeuren af.
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14.

WATERBODEMS EN SLIB

Uiteraard is aan de respondenten hun mening gevraagd over de te volgen koers met
betrekking tot vervuilde waterbodems en vervuild slib.
In het Schetsboek worden twee strategische varianten beschreven voor de aanpak van
vervuilde waterbodems. De eerste variant houdt in dat met de huidige middelen wordt
voortgegaan. De tweede variant is een versnelde sanering, waardoor de ernstig vervuilde
bodems in plaats van over vijftig jaar al over vijfentwintig jaar zijn opgeruimd. Dat kost echter
wel 50 miljoen gulden per jaar extra.
Een geringe meerderheid is voor versneld saneren. Met name de milieuorganisaties zijn
voor, dit in tegenstelling tot het bedrijfsleven en de land- en tuinbouworganisaties. Provincies,
gemeenten en waterschappen zijn voor ongeveer de helft voorstander van een versnelde
sanering.
Een substantieel deel van de ondervraagden (47%) is niet voor versnelde sanering, maar
juist voor voortzetting van het huidige beleid. Daarbij nemen het bedrijfsleven en de LTD's
een extreme positie in. De milieuorganisaties nemen ook een extreme positie in, diametraal
tegenover die van het bedrijfsleven en de LTD's. Opvallend is dat gemeenten duidelijk
minder voor voortzetting van het huidige beleid zijn dan de provincies en de waterschappen.
De gegevens geven aanleiding om een midden te zoeken tussen de versnelde sanering
zoals voorgesteld in het schetsboek NW4 en het huidige beleid. Het volgende overzicht geeft
een beeld van de diverse posities.
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Bij doorvragen over de wegen waarlangs eventueel versneld gesaneerd moet worden is
gebleken dat de kosten een belangrijke overweging zijn.
Verder zijn over dit onderwerp nog enkele stellingen voorgelegd aan de ondervraagden,
namelijk:
mee
eens

mee
oneens

Het is vaak goed en goedkoop om ernstig veivuilde
baggerspecie bijeen te harken en af te dekken op de
waterbodem.

29%

49%

Ook de WVO-heffing moet worden gebruikt om waterbodems te
saneren.

61%

20%

Stellingen:

Het blijkt dat er geen meerderheid te vinden is voor de eerste stelling, noch in positieve noch
in negatieve zin. Wel zijn er meer mensen die menen dat het niet goed en goedkoper is om
vervuilde baggerspecie bij elkaar te harken en af te dekken op de waterbodem, dan mensen
die menen dat dit wel goed en goedkoper is.
Er is wel een duidelijke meerderheid die meent dat de WVO-heffing gebruikt zou moeten
worden om waterbodems te saneren.
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15.

WATER EN DE RUIMTELIJKE ORDENING
Een belangrijk aandachtspunt in het Schetsboek is de verhouding tussen de gemeentelijke
ruimtelijke ordening en het waterbeheer. Er zijn enkele stellingen voorgelegd en men is
gevraagd of men positief, neutraal of negatief tegenover deze stellingen staat:
mee
eens

mee
oneens

Gemeenten dienen bij alle uitbreidingsplannen eisen te
stellen aan maatregelen die het vasthouden van water,
waterbesparing en het hergebruik van grijs water stimuleren.

85%

8%

Water is het belangrijkste sturende element in de ruimtelijke
ordening en dus zou het waterbeheer een leidende rol in
bestemmingsplannen moeten hebben.

44%

37%

De provincie zou gemeentelijke uitbreidingsplannen in
hydrologisch gevoelige gebieden (zoals diepe polders en
infiltratiegebieden) moeten tegenhouden.

58%

21%

Duurzaam waterbeheer moet als toetssteen in
bestemmingsplannen worden op genomen.

79%

16%

Stellingen:

Een grote meerderheid is ervoor dat gemeenten eisen stellen aan het besparen van water,
het vasthouden van water en het hergebruiken van grijs water. Dergelijke eisen kunnen
worden geëffectueerd door ze te stellen in programma's van eisen voor nieuwbouwprojecten,
te door ze te verbinden met renovatiesubsidies en dergelijke. De overgrote meerderheid is
alle overheidsgeledingen te vinden en daarbij wordt de overheid gesteund door de milieuorganisaties.
Er is ook gevraagd of het waterbeheer in bestemmingsplannen een leidende rol zou moeten
spelen. In het algemeen is 44% van alle ondervraagden hiervan een voorstander. In het
bijzonder zijn de voorstanders hiervan vooral te vinden bij de waterschappen en de
gemeenten, dit in tegenstelling tot de provincies.
Voor de derde stelling tekent zich een kleine meerderheid af: 58% is van mening dat de
provincie meer bevoegdheden zou moeten hebben om uitbreidingsplannen van gemeenten
in gevoelige watergebieden tegen te houden. De grootste voorstanders hiervan zijn te vinden
bij de respondenten uit de milieuorganisaties (88%). Tegenstanders zijn er met name onder
de representanten van de landbouw. Hiervan is slechts 26% voorstander van een scherper
beleid op dit gebied.
Bijna 80% deelt de mening dat duurzaam waterbeheer een integraal onderdeel behoort te
zijn van bestemmingsplannen. Het moet als toetssteen voor het beleid fungeren. Ook voor
deze stelling zijn de vertegenwoordigers van de milieuorganisaties in veel sterkere mate dan
het gemiddelde een voorstander. Het percentage onder hen dat dit te kennen geeft is zelfs
100%. De nauwelijks 50% van bedrijfsleven en landbouw tekent hierbij pover af.
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Een sterkere rol van het waterbeheer in de lokale ruimtelijke ordening stelt eisen aan het
optreden van de waterschappen. Gevraagd is of de waterschappen zouden moeten optreden
als gesprekspartner/adviseur of als toetser van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid.
Een ruime meerderheid van bijna driekwart is ervoor dat de waterschappen optreden als
gesprekspartner/adviseur. Het zijn overigens vooral de milieuorganisaties die pleiten voor
een toetsende rol.
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16.

FINANCIERING VAN HET WATERBEHEER

In het Schetsboek komt een aantal suggesties en overdenkingen voor aangaande de
financiering van het waterbeheer. In de vorm van reacties op een aantal stellingen is uw
mening hierover gepeild. De stellingen waren:
mee
eens

mee
oneens

Door de verbreding van het takenpakket en de daarbij
behorende heffings-mogelijkheden kunnen waterschappen zich
financieel zelf bedruipen.

52%

32%

Er moet één waterbelasting komen om het waterbeheer van de
water-schappen te betalen.

50%

26%

Stellingen:

Vooral gemeenten zijn ervoor dat er één waterbelasting komt ter financiering van het
waterbeheer door waterschappen.
Ook is een meerderheid voor een verbreding van het takenpakket van de waterschappen,
zodat zij zich op termijn zelf kunnen bedruipen. Met name de waterschappen zijn het met de
stelling eens. Er is echter ook een substantiële minderheid binnen de waterschappen van
eenderde die het er niet mee eens is. Het feit dat er weinigen binnen de waterschappen
neutraal staan tegenover een takenuitbreiding kan wijzen op interne verdeeldheid ten
aanzien van deze kwestie.
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17.

COMMERCIE IN DE WATERZUIVERING
Uiteraard is er doorgevraagd naar de rol van de commercie in de afvalwaterzuivering. In het
Schetsboek wordt de zorg uitgesproken dat de afvalwaterzuivering te zeer vercommercialiseert. Dit raakt rechtstreeks de vraag of en in hoeverre de afvalwaterzuivering
een verantwoordelijkheid van de waterschappen is.
Desgevraagd zegt een meerderheid de zorg van het Schetsboek aangaande de
vercommercialisering in de afvalwaterzuivering te delen. Het minst bezorgd zijn de private
ondervraagden. Zoomen we op deze groep in, dan zien we dat met name de
vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw deze zorg duidelijk minder hebben dan de
milieuorganisaties.
Het merendeel van de respondenten die de zorg over de vercommercialisering, zoals gesteld
in het Schetsboek, delen geven er de voorkeur aan om middels een wettelijke regeling vast
te leggen dat waterzuivering een taak van het waterschap is. Een minderheid (37%) geeft er
de voorkeur aan een deel van de WVO-heffing op te vatten als een betaling aan de
waterschappen, zodat deze kunnen concurreren. Elf procent spreekt geen voorkeur uit.
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18.

WATERSPOOR
Naast de mening over de financiering van de waterschappen, is ook gevraagd naar de
mening over waterspoor. Daartoe is gevraagd te reageren op drie stellingen over het
waterspoor.
mee
eens

mee
oneens

Er moeten experimenten worden opgezet met het waterspoor.

69%

16%

Het waterspoor levert een substantiële bijdrage aan de
waferbesparing.

47%

20%

Een verhoging van de verbruiksbelasting op water is effectiever
dan het water.spoor.

36%

25%

Stellingen:

Het waterspoor stelt de verontreinigingsheffing afhankelijk van het watergebruik. Hoe meer
men gebruikt, hoe meer men moet betalen.
De meeste respondenten (69%) zien wel wat in experimenten met het waterspoor. Zestien
procent staat hier negatief tegenover en 12% neemt wat dit betreft een neutrale positie in.
Het meest positief over experimenten met het waterspoor zijn de milieuorganisaties: 94% van
hen oordeelt positief over dergelijke experimenten.
Zevenenveertig procent van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat het waterspoor
een substantiële bijdrage levert aan de waterbesparing. Niet onderschreven wordt deze
stelling door 20% en 28% neemt hierover een neutrale positie in. Het meest positieve
standpunt hierover wordt ingenomen door de milieuorganisaties. Van de respondenten uit
deze hoek is 75% van mening dat het waterspoor een substantiële waterbesparing oplevert.
De derde stelling wordt door 36% positief gewaardeerd. Deze groep denkt dat een verhoging
van de verbruiksbelasting op water effectiever is dan het waterspoor. Een kwart van de
respondenten is het daarmee niet eens en 29% neemt in deze kwestie een neutraal
standpunt in. Er zijn geen afwijkingen van dit gemiddelde beeld bij de diverse groepen en
sectoren gevonden.
Uit de gegeven antwoorden kan worden opgemaakt dat de respondenten niet zeker zijn van
effecten van het waterspoor. Ook is men niet zeker of het beter is dan een alternatieve
maatregel. Reden temeer om een en ander eens te onderzoeken door experimenten uit te
voeren.
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