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1.	Inleiding: de eigen weg
vinden te midden van
onzekere toekomst
1.1		Jubileren is vooruitzien
Dit jaar bestaat de Brabantse Waterschapsbond 90 jaar. Dit jubileum markeert de samenwerking tussen de Brabantse waterschappen en hun unieke
positie in het Brabantse ecosysteem. Er zijn verschillende manieren om een
dergelijke bijzondere verjaardag te vieren. Een groot feest bijvoorbeeld; in
het moment, vanwege vandaag, zonder zorgen over morgen en zonder al te
veel reflectie op wat voorafging. Een andere manier is om terug te kijken;
bijvoorbeeld in een diner, waarbij de gasten anekdotes ophalen over hoe het
was. Vieren door te herinneren. Weer een andere manier is vieren door
vooruitzien. Het jubileum staat dan in het teken van morgen: waar gaat het
heen, wat zien we gebeuren en wat is er de komende tijd nodig?
Iedereen viert bijzondere dagen op zijn eigen manier. Voor hun 90-jarige
verjaardag hebben de besturen van de waterschappen in de Brabantse
Waterschapsbond ervoor gekozen om hun blik vooruit te richten: om te
jubileren door vooruit te zien. Om het verleden recht te doen, kijken zij
naar de toekomst. Welk waterschap is nodig als we tien jaar vooruitkijken
en wat kunnen we nu doen om dat dan te bereiken? Wat zijn de trends en
patronen, waar bewegen ze heen, welke kiemen dienen zich aan, en wat zou
dat alles kunnen betekenen voor Brabantse waterschappen en hun omgeving? Wat kunnen we doen om samen met de omgeving ecosystemen te bouwen die te midden van die toekomstige omstandigheden kunnen overleven
en excelleren?

1.2		Geen kaart van de toekomst, maar een kader voor
betekenisgeving
In dit essay presenteren we de opbrengst van een traject waarin we met
een grote groep betrokkenen hebben nagedacht over de toekomst van de
Brabantse wateropgave en de rol van de Brabantse waterschappen daarin.
Voordat we de opbrengsten hiervan presenteren is het belangrijk om de verwachtingen scherp te stellen. Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Toekomstverkenning is altijd een combinatie van feit en fictie; van
objectieve gegevens, maar ook van creativiteit, duiding en interpretatie. Dat
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biedt nooit finale zekerheid, maar kan wel helpen om te handelen. Hoe dat
‘helpen’ precies werkt illustreren we aan de hand van een voorbeeld van de
organisatiewetenschapper Karl Weick. Hij vertelt in zijn boek “Sensemaking
in Organizations” over een groep Oostenrijkse militairen die tijdens de
Eerste Wereldoorlog verdwaalt in de bergen. Dat verhaal is een metafoor
voor de verkenning van de toekomst van de waterschappen en de manier
waarop deze notitie te gebruiken is.
Het verhaal begint problematisch. De compagnie is verdwaald in het
gebergte. Het ziet er slecht uit. De rantsoenen zijn op, de koude treedt in en
niemand kent de weg naar de bewoonde wereld. Dan vindt één van de sol
daten ergens een kaart. De groep verzamelt zich rond de kaart en de mannen proberen angstvallig hun positie te bepalen. Met de kaart in de hand
observeren ze het terrein en ontdekken ze patronen in de omgeving, die
plaatsbepaling op de kaart mogelijk maken. Nu ze weten waar ze zitten
kunnen ze ook hun weg naar een dorp zoeken. Het geeft nieuwe energie om
ondanks de moeilijke omstandigheden toch verder te gaan. Een aantal
panikerende collega’s weet zich te herpakken. De groep organiseert zich
opnieuw rondom het vinden van de ‘uitgang’ en gaat met nieuwe energie en
systematiek aan de slag. Uiteindelijk vinden ze twee dagen later de uitweg
uit het gebergte. De kaart heeft de compagnie van een wisse dood gered.
Eind goed, al goed, maar het verhaal is daarmee niet af. Als de militairen de
kaart aan een dorpsbewoner laten zien moet hij hard lachen. Smalend
merkt hij op dat de kaart niet van dit gebied is. Zelfs niet van dit gebergte.
De organisatiekundige moraal van het verhaal is volgens Weick dat de kaart
de militairen helpt om te doen wat hen werkelijk redding brengt: sense
making, betekenisgeving. Ze vinden een weg uit de onzekerheid, niet door
de kaart te volgen, maar door via de kaart gezamenlijk goed om zich heen te
kijken en een eigen route te bepalen.
Dankzij de kaart kijken de militairen om zich heen en interpreteren ze samen
de omgeving. De groep die letterlijk op breken stond weet zich rondom de kaart
opnieuw te organiseren en komt tot een werkstructuur waarmee men de uitdaging aangaat. Dankzij de kaart gaat de groep zich organiseren rondom
wat ertoe doet, in plaats van rondom ‘hoe het zo heeft kunnen komen’, waar
ze precies vandaan komen, of over de vraag of het nu wel of niet hopeloos is.
Dankzij de kaart ontstaan betekenisgeving en organisatie rondom de werkelijke opgave: het vinden van de weg uit onzekere omstandigheden.
Zo herkennen ze patronen en signalen van de route naar de bewoonde wereld.
Niet omdat de kaart klopt, maar omdat de kaart het voor hen mogelijk
maakt om opnieuw te observeren en samen betekenis te geven. Zo kan de
6
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groep in een onbekende omgeving toch de weg vinden. Niet omdat de kaart
klopt, maar dankzij het proces dat de niet kloppende kaart op gang brengt.
Dankzij de kaart vindt de groep zijn eigen weg.
Het vinden van de eigen weg te midden van grote onzekerheid is precies wat
we met deze verkenning beogen. We maken geen kaart van het gebied, maar
organiseren een traject waarin betrokken zelf scherper kunnen signaleren
en interpreteren wat er om hen heen gebeurt. En waarom dat belangrijk is
en wat mogelijke implicaties ervan zouden kunnen zijn. In de metafoor
van Weick is de turbulente omgeving het gebergte: de ongekende omgeving
waarin de groep zich strategisch en doelgericht moet bewegen. Het doel is
daarbij niets minder dan overleven: levend uit het gebergte komen voordat
de laatste voorraad op is.
Dat is de analogie met de voorbereiding op de onzekere en veranderende
Brabantse wateropgave door de Brabantse Waterschappen. Het proces van
samen nadenken over de toekomst is de kaart. Dat is geen ‘Road Map’, maar
een vehikel voor betekenisgeving, waarmee de betrokkenen zelf al doende
betekenis kunnen geven aan wat er gebeurt. Zo kunnen de Brabantse
Waterschappen beter, scherper en meer bewust de weg vinden te midden
van de inherent onzekere en onvoorspelbare toekomst. Let wel, dat betekent
dat dit rapport niet het eindproduct is van de zoektocht naar een weg te
midden van de onzekere toekomst: het is de kaart waarmee de betrokkenen
samen om zich heen moeten kijken en hun eigen weg moeten vinden.
‘The Map is not the Territory’, maar stelt betrokkenen in staat om hun eigen
weg te vinden in een onzekere toekomst.
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2.	De eigen weg vinden in
drie stappen: signaleren,
interpreteren, organiseren
Om de eigen weg te vinden in onzekerheid zijn drie samenhangende stappen nodig; signaleren, interpreteren en organiseren. Bij signaleren gaat het
om de vraag welke ontwikkelingen, bewegingen, trends en patronen zich
op de termijn van tien jaar voordoen. Wat is nu al te zien van wat mogelijk
op een termijn van tien jaar de agenda zou kunnen gaan bepalen. Daarbij
is het de kunst om niet alleen op te sommen wat nu al gebeurt, maar om
te zoeken naar kiemen van mogelijke discontinuïteit. Dus niet alleen de
toekomst als een verlengstuk van het heden, maar ook zoeken naar signalen van bewegingen die er nu nog amper zijn, maar die wel groot zouden
kunnen worden.
Dat geldt ook voor het interpreteren van de opgehaalde signalen. Wat is de
mogelijke betekenis van de signalen? Van welke bredere beweging zijn dit
mogelijke kiemen en wat betekent die beweging? Welke kant zou het vanuit
deze vroege signalen op kunnen bewegen? Ook hier geldt dat het de kunst
is om niet zomaar te denken vanuit het bestaande, maar om betekenissen
te benoemen voorbij de huidige patronen.
Vervolgens is het als laatste stap nodig om de signalen en mogelijke betekenissen te vertalen naar acties in het heden. Dat kan een aantal gerichte
stappen betekenen om alvast voor te sorteren op een mogelijke toekomst.
Maar het kan ook gaan om het bewust inrichten van capaciteit om beter
voorbereid te zijn op het onbekende. Of om dat onbekende zelfs bewust
verder op te zoeken, door radicaal te experimenteren en de onzekere toekomst gericht op te zoeken. In deze laatste stap gaat het om het vinden van
strategieën om met onzekerheid om te gaan. Figuur 1 laat deze drieslag
zien. We zullen elk van de drie stappen kort nader toelichten.

8
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Figuur 1: drie stappen als voorbereiding op onzekere toekomst.
signaleren
kiemen van tien jaar vooruit

strategie
voorsorteren op
onzekerheid

interpreteren
meer, beter, anders

2.1		Signaleren: het kraaiennest in
Bij toekomstverkenning is een veelgebruikte metafoor die van het Kraaiennest.
Wie in het Kraaiennest klimt heeft overzicht over wat er op het schip van de
Waterschappen afkomt. Figuur 2 laat deze verschillende niveaus zien.
Figuur 2: drie niveaus van kijken vanuit het Kraaiennest.

Hoog in het kraaiennest kun je ver vooruit voorbij de horizon kijken. Niemand
kan in de toekomst kijken, maar hoog in het kraaiennest is wel een realiteit
zichtbaar die verder weg ligt dan wat we dagelijks zien. Wie vanuit het kraaiennest om zich heen kijkt kan ook beter zien wat zich rondom het schip
afspeelt. Het biedt een ander perspectief op wat er rond het schip gebeurt.
Niet ver weg in de tijd op grote afstand, maar in de realiteit van vandaag. Door
anders te kijken komen andere ontwikkelingen in beeld. Het kraaiennest
helpt om de omgeving van vandaag anders te bezien en daar patronen en
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ontwikkelingen uit te distilleren die anders niet in beeld zouden komen.
Verder biedt het kraaiennest en ander perspectief op het schip zelf. Vanuit
het kraaiennest is te zien wat zich op het schip afspeelt, bijvoorbeeld in de
waterschappen zelf, of in de technologieën waar de waterschappen het meest
gebruik van maken. Dit is dagelijks in beeld en onder de handen van de mensen die bij de waterschappen werken, maar toch is er soms enige afstand en
een ander perspectief nodig om te zien wat er gebeurt. Door afstand te nemen
worden patronen zichtbaar die zich letterlijk om ons heen dagelijks afspelen.

2.2

Interpreteren: meer, beter, anders

Het kraaiennest biedt letterlijk een ander perspectief, waardoor allerlei patronen, ontwikkelingen en andere mogelijke kiemen van vernieuwing in beeld
komen. Maar dat geeft nog weinig houvast voor handelen. Daarvoor is het
nodig om te doordenken wat de kiemen voor mogelijke toekomst zouden kunnen beteken. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling, van dit
patroon, of van deze ‘kiem’? Wat komt er uit de kiem? Bij het interpreteren van
ontwikkelingen en het doordenken van de mogelijke implicaties ervan is het
de uitdaging om voorbij de continuïteit van het heden te denken. De toekomst
komt voort uit het heden, ligt deels al besloten in wat er vandaag is. Maar dat
betekent niet dat de toekomst een logisch verlengstuk is van wat hoe dingen
vandaag werken, of hoe ze misschien wel de afgelopen eeuwen zijn geweest.
Patronen en ontwikkelingen kunnen de status quo verlengen of bestendigen,
maar ze kunnen ook disruptief zijn en het bestaande doorbreken en radicaal
veranderen.
Voor rijke interpretatie is het interessant om gebruik te maken van drie
heel verschillende generatieve metaforen: meer, beter of anders. ‘Meer’ heeft
betrekking op een kwantitatieve verandering: meer of minder van een
bepaald probleem, kans of uitdaging. ‘Beter’ heeft betrekking op een kwalitatieve verandering. ‘Anders’ heeft betrekking op een verandering van categorie, een verandering buiten de bestaande kaders. Vaak is de betekenis
daarvan nog ingrijpender: niet alleen buiten de bestaande kaders, maar ook
een directe bedreiging voor bestaande kaders. Dat is ook precies wat het lastig maakt om vanuit ‘anders’ naar patronen en ontwikkelingen te kijken.
Het is niet alleen intellectueel en creatief lastig, er zijn ook belangen mee
gemoeid. Rijke interpretatie vereist het vermogen om imagination toe te
laten in de analyse. Daarnaast gaat het ook om het vermogen om voorbij de
bestaande partijen, posities, coalities en verdelingen te denken.

10
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Figuur 3: meer, beter en anders als generatieve metaforen voor
interpretatie.
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Een voorbeeld van meer, beter, anders:
In 2009 werd Uber opgericht, met als propositie een platform waarop
mensen in een veilige betaalomgeving aan ‘ride-share’ konden doen.
De essentie van het model was vanaf het begin dat mensen elkaar zouden
rijden. Particuliere auto’s, die anderen tegen betaling van a naar b brachten.
Vanuit meer bezien leek dat vooral een toename van het aantal auto’s en
vervoersbewegingen in te luiden. Dat was onder andere veelbelovend
om de pieken in de vervoersvraag op te vangen. Op heel drukke tijden
zouden ‘Ubers’ mooi kunnen voorzien in de overvraag naar vervoer.
Vanuit beter bezien was het een interessante toevoeging op het bestaande aanbod van mobiliteit. Handig vindbaar via de app en goed en veilig te betalen
door de koppeling van de app aan een creditcard. Uber was vanuit beter bezien
vooral een welkome uitbreiding op het pakket aan mogelijkheden voor
mobiliteit.
De realiteit was echter anders. Uber is géén ‘uitbreiding’ van bestaande aanbod, maar een verandering van categorie. Uber vervaagt de grens tussen
particulier vervoer en privaat aanbod. Een Uber is geen taxi, het is een
andere categorie. Die categorieverandering had enorme gevolgen, zeker in
de steden. Bijvoorbeeld voor het vergunningenstelsel voor taxi’s. Wat was
een certificaat nog waard, als iedereen anderen kan gaan vervoeren?
Welke vorm van regulering en ordening is nog mogelijk? Met de introductie
van het organisatieprincipe van het platform in de wereld van mobiliteit
was in één klap het hele speelveld veranderd en moesten alle partijen hun
bestaande modellen herzien.

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

11

2.3

Strategie: hoe is de toekomst onbekend?

Vervolgens is het zaak om te handelen naar de mogelijke toekomstige kiemen
en patronen. Scherper zicht op de toekomst kan helpen om nu al stappen te
zetten, of voorzieningen te treffen, die de organisatie of het systeem beter in
staat stellen om met de mogelijke toekomst om te gaan. Door scherper inzicht
in de mogelijke toekomst is gerichte voorbereiding mogelijk. Tegelijkertijd
geldt ook hier weer een belangrijke valkuil. Toekomstverkenning is eerst en
vooral een vorm om onzekerheid te duiden. Het maakt echter nogal uit welke
vorm van onzekerheid daarbij wordt gebruikt.
Om deze mogelijke valkuil nader te duiden is een door Donald Rumsfeld
beroemd (of berucht) geworden onderscheid behulpzaam (zie figuur 4). In
een beroemde persconferentie in 2003, over de vraag of er nu wel of geen
‘weapons of mass destruction’ in Irak zijn, legt Rumsfeld uit dat er verschillende soorten van onzekerheid zijn. Er is het bekende bekende, de “knownknown”: dat is het domein van de zekere kennis, we weten hoe het zit. Maar
er is ook het “known-unknown”, het domein waarvan we weten dat we het
niet weten. De onzekerheid is bekend en daarmee in zekere zin ook omlijst
en hanteerbaar gemaakt. We ‘weten’ wat de onzekerheid is en wat de randen
ervan zijn.
Toch is Rumsfeld vooral geïnteresseerd in een ander veld: het onbekendeonbekende. Dat is strikt genomen een onmogelijk te benoemen categorie,
want zodra je een unknown-unknown benoemt is het bekend. Maar dat
is niet het principe waar het hier om gaat. Belangrijk aan het onderscheid
is dat er een verschil is tussen het onbekende dat we “in beeld hebben” en
het onbekende dat per definitie buiten beeld is en daarmee voor voorspelbare verrassing zal zorgen. Niet voorspelbaar in de inhoud, wel dat het zal
gebeuren én verrassend zal zijn. En om die laatste categorie gaat het bij
toekomstverkenning net zo goed: om het besef dat de toekomst ons zal
verrassen, dat er onvermijdelijk disruptie plaats zal vinden en dat het
dwingende pad van de toekomst nu nog maar beperkt denkbaar of voorstelbaar is. En dat strategie deels gebaseerd kan zijn op wat we weten en
weten-niet-te-weten, maar dat goede strategie deels ook altijd uitgaat van
het onbekende-onbekende.

12
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Figuur 4: bewust ruimte maken voor het onbekende onbekende.
bekend

onbekend

bekend

onbekend

Dat tweede deel van strategisch vermogen gaat in strategietrajecten snel
verloren. Veel strategie gebeurt vanuit het bekende-bekende, vanuit wat we
weten dat we weten. Zelfs expliciet toekomstgerichte onderzoeken, zoals
veel scenariostudies, trekken in het uiteindelijke eindproduct terug naar dit
domein. Wat we kennen staat dan centraal: de kernonzekerheden op de
assen, en de “werelden” die we van daaruit benoemen, zijn dan niet meer de
metaforen voor het onbekende-onbekende, maar verworden tot anker van
het bekende-onbekende. Het is het contrast tussen “we weten het niet precies, maar hebben wel een redelijk idee” en “we hebben geen idee, dat kan
ook niet, maar we weten nu wel beter waar we moeten kijken.” Dat is in de
analogie met Weick het verschil tussen de kaart en het vermogen om te kijken.
Strategie gaat niet om het lezen van de kaart, maar om het vermogen om
gezamenlijk betekenis te geven aan onzekerheid en op basis daarvan gericht
te handelen. Met gebruik van de kennis en informatie die beschikbaar is,
maar ook vanuit het besef dat de toekomst anders zal lopen dan gedacht1.

2.4

Brabantse triptiek

Dat is ook precies de manier waarop dit document is opgesteld. We presen
teren een oogst van inzichten die we in het traject hebben opgehaald, als
aangrijpingspunt voor betekenisgeving door de Brabantse waterschappen
en de partners rond de veranderende opgave waarvoor waterschappen staan.

1

Zie ook oratie Martijn van der Steen met uitwerking van het onbekende-onbekende:
Steen, M. van der, Tijdig bestuur: Strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen.
Rotterdam/Den Haag: EUR/NSOB, 2016.
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We presenteren onze oogst in een Brabantse Triptiek (zie figuur 5). Een eerste
luik heeft betrekking op wat zou kunnen worden aangemerkt als de maatschappelijke, landschappelijke en culturele voedingsbodem waarin de
Brabantse Waterschappen wortelen. Hier staat het specifieke ‘verhaal van
Brabant’ centraal als onderlegger en inspiratiebron voor het functioneren
van de waterschappen. Dat verhaal is van belang om te snappen tot welke
gebiedseigen opgaven en uitdagingen de waterschappen zich verhouden.
Er is sprake van een specifieke Brabantse waterwereld. Die wereld staat niet
op zichzelf, maar wordt beïnvloed door landelijk beleid en dynamiek in de
watersector zelf. Daarom kijken we in het tweede luik naar trends en ontwikkelingen in de wereld van waterschappen; niet zozeer specifiek voor
Brabant, maar eigen aan de ‘waterwereld’ als eigenstandige sector. In het
derde luik, tot slot, kijken we naar trends en ontwikkelingen in het bestuurlijke domein en de manier waarop de aanpak van maatschappelijke opgaven
zich ontwikkelt.
Deze luiken zijn op te vatten als signalen die we vanuit het Kraaiennest hebben verzameld en die we van een eerste voorzichtige interpretatie voorzien.
Die signalen grijpen in elkaar, waardoor een kleurrijke, Brabantse triptiek
ontstaat. Een kaart, zo u wil, die een beeld geeft van de kansen en bedrei
gingen waarmee de waterschappen de komende periode te maken krijgen.
Het doel daarvan is niet om de finale kaart aan te reiken, maar om betrokkenen aan te zetten tot hun eigen gedachtevorming: hoe zien zij deze patronen,
trends en ontwikkelingen; zien ze nog andere patronen; en welke betekenis
geven ze eraan? Om vervolgens over te gaan tot strategievorming: wat kunnen we doen, nu we beter weten wat we weten, maar ook scherper zien wat
we allemaal niet weten?
Figuur 5: een verkenning in drie luiken: Brabant, waterschappen, bestuurlijk.
generieke omstandigheden

Brabantse
context

Waterschap
context

Bestuurlijke
context
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3.

Patronen in Brabant
Het eerste luik is dat van het ‘verhaal van Brabant’. Waterschappen zijn
bestuurlijke entiteiten, maar ze zijn niet goed te begrijpen zonder oog voor
de unieke ontstaansgeschiedenis en de culturele en landschappelijke context waaruit ze zijn voortgekomen en waarbinnen ze functioneren. Meer
dan andere bestuursorganen zijn ze gebonden aan – en verbonden met – de
geografische en culturele condities van hun territoir. In de terminologie
van de befaamde socioloog Manuell Castells lijken de waterschappen eerder
de ‘space of places’ dan de ‘space of flows’ te vertegenwoordigen. Waar de
‘space of places’ zich kenmerkt door een historisch gegroeide ruimtelijke
organisatie, bestaat de ‘space of flows’ uit (digitale) netwerken en stromen.2
Natuurlijk is deze tegenstelling in soorten ruimtelijke logica wat al te schematisch, maar ze helpt ons om grip te krijgen op de worteling van de waterschappen in de specifieke bodemcondities van het Brabantse Land.
Wie in de geschiedenis van de Brabantse waterschappen duikt, komt er al
snel achter dat de fysieke ‘hardware’ van het zo kenmerkende landschap van
‘beken en dalen’ niet op zichzelf staat, maar sterk verbonden is met een
mentale ‘software’, een cultuur en regio specifieke omgang met diezelfde
ruimte. Natuurlijk, de ruimtelijke condities van water en bodem zijn bepalend geweest voor het ontstaan en de ontwikkeling van de waterschappen.
De grote diversiteit in het Brabantse bodem- en watersysteem, met daarin
infiltratiegebieden, intermediaire zones, kwelzones en overstromingsgebieden, is eeuwenlang bepalend geweest voor het grondgebruik en daarmee
voor de identiteit van de Brabantse waterschappen. Ondanks die verschillen
lijken de waterschappen tegelijkertijd een sterke onderlinge verbondenheid
met de provincie te koesteren en cultiveren. Het feit dat de waterschappen
zich in een gezamenlijke Brabantse Bond hebben georganiseerd, tekent niet
alleen de onderlinge betrokkenheid bij elkaar, maar ook die bij het bredere,
Brabantse Land. Dat zien we bovendien terug in de gesprekken met gemeenten en provincies. Niet iedereen is het met elkaar eens, maar de verbondenheid en gezamenlijkheid staan voor alle gesprekspartners buiten kijf.
Deze onderlinge verbondenheid laat zien dat Noord-Brabant een provincie is
met een sterke cultuur van gebiedseigenheid, zowel op de schaal van de provincie als geheel, als op de deelschalen van de met water dooraderde streken,
steden en dorpen. De Brabanders, ook de nieuwe, hebben iets met hun
gebied. Ook al is het niet altijd eenvoudig om dat ‘iets’ vervolgens te benoemen. Zonder in clichés te vervallen, toont de provincie politiek en geografisch een eigen karakter waarmee zij zich onderscheidt van de rest van
2

M. Castells, The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
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Nederland.3 De historisch gegroeide combinatie van stad en land, moderniteit en conservatisme, competitie en coöperatie, voedt een regionaal sentiment. Er is sprake van een stevige betrokkenheid bij het eigensoortige
Brabantse Land. Die betrokkenheid uit zich onder andere in een traditie van
samenwerken binnen en tussen maatschappelijke en overheidsverbanden.
In Brabant zijn mensen, bedrijven en organisaties gewend om elkaar op te
zoeken en gebruik te maken van elkaars middelen en invloed. Die cultuur
van ‘samen een oplossing vinden en er in goed overleg uit komen met elkaar’
klinkt heel diep door in de gesprekken en sessies. Bij problemen en uitdagingen is de eerste stap naar de gezamenlijkheid, als logisch beginpunt van het
zoeken naar een oplossing. Dat betekent overigens niet dat iedereen het
voortdurend met elkaar eens is; de gezamenlijkheid is de aangewezen plek
om de verschillen van inzicht en tegengestelde belangen in te brengen en is
de plaats waar daarvoor naar een oplossing gezocht wordt. Dat roept tegelijkertijd bij alle gesprekspartners wel meteen een heel indringende gedachte
op: past de huidige gezamenlijkheid nog wel bij een sterk veranderende uitdaging? Welke gezamenlijkheid is nodig om de toekomstige wateropgave aan
te kunnen? Het principe van er uiteindelijk samen uitkomen is daarbij niet
zozeer het punt van discussie, maar wel de samenstelling waarin dat
gebeurt en de verhoudingen die binnen die gezamenlijkheid gelden. Hier
benoemen betrokkenen ook een risico van het Brabantse patroon van gezamenlijkheid; dat kan ook een platform voor dynamisch conservatisme zijn,
een plek waar de werkelijke verandering en vernieuwing door de verzameling historisch gewortelde belangen worden bevroren en buiten gehouden.

Beken en dalen: water als de levensader van het Brabantse landschap
Van de naaldbomen in het Bredase Mastbos en het populierenlandschap rond
Veghel tot de inheemse eiken op de zandvlakten van de Loonse en Drunense
Duinen en de open wateren en natte polders van de Biesbosch en natuurlijk
niet te vergeten de heiden langs de steilrand van de Brabantse Wal bij
Roosendaal. Het is zomaar een greep uit de grote landschappelijke diversiteit
die in Brabant te vinden is. De geschiedenis van de Brabantse Waterschappen
is sterk verbonden met, en geologisch ‘gegrond’, in de Brabantse landschappelijke context. De provincie kent een mozaïek van uiteenlopende landschapstypen: van rivierenlandschap in de noordoosthoek tot zeeklei aan de westkant en zandgrond in het oosten en midden van Brabant.

3
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Zie voor een informatieve en inspirerende reflectie op de historische ontwikkeling
en actualiteit van ‘de’ Brabant-se identiteit de essays van Hans Mommaas en ArnoudJan Bijsterveld in: W. van de Donk e.a. (red.), Het Nieuwste Brabant. Eindhoven:
Lecturis, 2014.

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

Brabant ligt op een hellend vlak, dat in het uiterste zuidoosten op ruim
40 meter boven de zeespiegel begint en dat afloopt tot iets onder zeeniveau
in het uiterste westen van de provincie. De dekzandrug loopt af richting
het noorden, waardoor alle Brabantse beken noordwaarts stromen. Enkel
helemaal in het westen van Brabant buigen de beken meer westwaarts af,
door de aanzuigende werking van eb in het zuidwesten. De allereerste
ontginningen vonden plaats op de flanken van de beekdalen, de grond was
daar vruchtbaar en stromend water was volop aanwezig. De Brabantse
beken en dalen zijn dus grondleggers van de Brabantse beschaving. 4 Beken
in Brabant hebben geen echte bron, zoals beken op zandgronden in ZuidLimburg of Twente dat wel hebben. Daarvoor zijn de hoogteverschillen in
Brabant te klein en de hellingen niet steil genoeg. Vermoedelijk hadden
Brabantse beken hun oorsprong op moerassige plaatsen die door grond
water werden gevoed. Door stagnatie van waterafvoer vormden zich hoogveenmoerassen, waar de Peel nu een mooi voorbeeld van is.
Vooral de westelijke en noordelijke randgebieden van Noord-Brabant zijn
gevoelig voor het zogeheten “wassende water” wat leidt tot wateroverlast.
In het westen gaat het vooral om zeewater, meer naar het oosten vormen de
Maas en haar zijrivieren de Dommel en de Aa een risico. De zuidoostelijke
helft van de provincie daarentegen heeft, vooral in droge zomers, juist
te kampen met een watertekort. De verschillen binnen Brabant zijn dus
landschappelijk groot en dat heeft geleid tot sterk verschillende ontwikkelpatronen van de diverse Brabantse waterschappen.

Het is in dit productieve spanningsveld tussen gebiedseigenheid en gebiedsbetrokkenheid, tussen het mondiaal georiënteerde Brainport en het streekeigen Brabants Bont, dat de waterschappen hun ontwikkeling hebben doorgemaakt. Die ontwikkeling laat zich kenmerken als een evolutie van
opgaven, die samenhangen met een aantal constanten die het denken over
de ontwikkeling van Brabant hebben bepaald. Helemaal uniek voor Brabant
zijn deze constanten niet; wel uniek zijn de omstandigheden waarbinnen ze
in Brabant vorm en inhoud hebben gekregen. De eerste constante is die van
de agrarische acceleratie. Brabant kent een sterke landbouwsector, die hoewel beperkt in het aantal werkzame personen, nog altijd zeer bepalend is
voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de provincie. De ontginning van de zandgronden is ermee verbonden evenals de revitalisering
van het Brabantse buitengebied op het breukvlak van de eenentwintigste
eeuw en de actuele stikstofproblematiek.

4

M. Moeleken & P. Voorn, ‘Beken in Noord-Brabant: levensaders in het landschap’, in:
W. van Kruijsbergen e.a. (red.), Natuurgebieden in Noord-Brabant: ontstaan, ontginning
en natuurontwikkeling. Woudrichem/Haaren: Pictures Publishers, pp. 260-278, 2017.
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De tweede constante is die van de voortdurende verstedelijking. Brabant is
sinds de Tweede Wereldoorlog een van de sterkst verstedelijkende provincies van Nederland. Hoewel de demografische motor achter dit verstedelijkingsproces weliswaar minder hard draait dan een halve eeuw geleden, is
groei – door immigratie – nog altijd aan de orde. De daarmee verbonden verstedelijkingsdynamiek maakt dat het ruimtegebruik in Brabant intensief én
intensiverend is. Het ruimtegebruik is expansief, in kubieke meters benutting, maar ook in de intensiteit per eenheid. De omgang met dit expansieve
en intensieve ruimtegebruik kleurt de naoorlogse streekplannen en structuurvisies – van ‘Brabant in Balans’ tot ‘BrabantStad Mozaiekmetropool’ –,
evenals de revitalisering van de Brabantse (binnen)steden eind vorige eeuw
en – meer recent – de woondeals tussen Rijk en regio.
De derde constante, tot slot, is die van een kantelend klimaat. Brabant heeft
net als andere provincies te maken met de gevolgen van klimaatverandering als gevolg van een opwarmende aarde. Alleen werken de toenemende
weersextremen – wateroverlast, hitte en droogte – op het hooggelegen
Brabantse zand weer anders uit dan in de laaggelegen veengebieden in
de Randstad. De specifieke bodemcondities van het Brabantse Land
kleuren de specifieke problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen voor
klimaatadaptatie en -mitigatie. Klimaatverandering verhevigt de toch al
stevige dynamiek waar natuur, landbouw en stedelijke ontwikkeling in
Brabant mee te maken hebben. De al langer lopende zoektocht naar
een robuuste groenblauwe structuur die dienstbaar is aan de ecologie en
tegelijkertijd sociale en economische doelen dient, krijgt door klimaat
verandering nieuw momentum. In dat licht bezien voegen de Ecologische
Hoofdstructuur en haar opvolger – het Natuurnetwerk Brabant –, de regionale energiestrategieën en het Deltaplan Hoge Zandgronden zich in een
rijke traditie.
Met drie thematische constanten en daarmee verbonden opgaven en oriëntaties (agrarisch, stedelijk, ecologisch) hebben de waterschappen zich
verbonden. Stonden de waterschappen in de eerste naoorlogse decennia
voornamelijk ten dienste van de accelererende landbouw, vanaf de late
jaren 1980 is de oriëntatie steeds nadrukkelijker óók op de stedelijke opgave
komen te liggen. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is daar de
zorg voor het klimaat bijgekomen, die veel van het actuele werk van waterschappen bepaald. Hoewel de hier geschetste evolutie van opgaven en
oriëntaties een opeenvolging en dus (af)wisseling in de tijd suggereert,
is eerder sprake van geleidelijke en in elkaar grijpende ontwikkeling.
Het is als een proces van sedimentatie, waarbij het door de (Brabantse)
beek meegenomen materiaal langzaam naar de bodem zakt. Het ‘bezinksel’ van eerdere opgaven en oriëntaties is van invloed op de toekomstige
18
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loop van de beek. Dat betekent dat de toekomstige Brabantse Wateropgave
een samenstel is van tenminste een drietal elementen die er alle drie in
intensieve vorm zijn, maar die niet per se goed en gemakkelijk samengaan.
Hier treedt waardenspanning op, waarbij chronologie (welke uitdaging
was er eerst, wat doen we al het langst, welke positie is het ‘oudst’) niet
de logische manier is om met de spanningen om te gaan. Het omgaan
met die waardenspanning zal, zo werd in het traject vaak genoemd, het
gesprek over de Brabantse Wateropgave de komende periode sterk gaan
bepalen.
Spanning heeft daarbij overigens verschillende ruimtelijke gezichten. De
toenemende vermenging en het contact tussen functies zorgt in Brabant
voor toenemende confrontatie in de ruimte verankerde belangen. Gebruik
komt steeds meer tegen elkaar aan te liggen, maar raakt elkaar ook op
steeds meer plekken en rafelt over en langs elkaar heen. Dat kan leiden tot
botsende functies, maar óók tot interessante nieuwe combinaties en kansen voor nieuwe koppelingen. Waardenspanning klinkt problematisch,
maar het kan net zo goed het begin van de oplossing zijn; denk aan de
Stad als Spons, waarin stedelijke ontwikkeling helpt bij het opvangen van
gevolgen van een kantelend klimaat. Langzaam maar zeker grijpen de
verschillende thematische constanten in elkaar. Zo ontstaan meer complexe en zich vervlechtende verhoudingen tussen de opgaven en oriëntaties
die de afgelopen decennia het portfolio van de Brabantse Waterschappen
hebben bepaald. Die complexiteit tekent de uitdagingen, maar opent ook
de weg naar nieuwe oplossingen. Hiermee is de agenda voor de Brabantse
Waterschappen voor de komende tien jaar geschetst. Het zijn deze drie
thema’s maar ook en vooral de onderlinge verhouding, dikte, zwaarte en
wisselwerking tussen de verschillende opgaven en oriëntaties die in de
praktijk gevoeld gaan worden; ecologisch, fysiek, maar ook sociaal en, niet
te vergeten, politiek. Dat betekent een her-balanceren van de verschillende
thema’s en van de institutionele, bestuurlijke, maatschappelijke en culturele verbanden die daarvoor bestaan.

3.1

Agrarische acceleratie

De ontwikkeling van zowel het Brabantse Land als de waterschappen is
sterk verbonden met de agrarische sector. Brabant was lange tijd voor
namelijk een boerenland, waarbij de boeren onderling het noodzakelijke
waterbeheer regelden. De opkomst van de (polder- en) waterschappen in de
late middeleeuwen vloeide voort uit het steeds intensiever agrarische
gebruik van het Brabantse Land. Het rijkgeschakeerde ‘plattelandschap’ dat
voortkwam uit het agrarisch gebruik werd gespiegeld in de bestuurlijke
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lappendeken van waterschapsbesturen.5 Met de modernisering van de
Brabantse landbouw, die vanaf de late negentiende eeuw momentum krijgt
door de opkomst van kunstmest, coöperatie en melkfabriek, verandert
dit rijkgeschakeerde pre-industriële patroon van water, landbouw en
landschap ingrijpend van karakter.
In de naoorlogse periode wordt de in gang gezette agrarische acceleratie
onderdeel van een planmatig project. Het Agrarisch Welvaartsplan voor
Noord-Brabant (1955) zette voor de waterschappen de planologische toon.
Het landschap moest dienend zijn aan de noodzakelijk geachte modernisering van de Brabantse landbouwsector. Het Brabantse plan werd nog verder
ondersteund door het landbouwbeleid van Minister Mansholt. Nooit meer
honger was het devies, en de landbouw moest daarvoor gaan zorgen. De
Brabantse landbouw moest mee in de vaart der volkeren. Dat betekende
schaalvergroting en mechanisatie. Waterschappen werden in het kader van
de ruilverkaveling ingeschakeld om nieuwe watersystemen te ontwikkelen
en te beheren. Het accent lag op de (versnelde) afvoer van grond- en oppervlaktewater. Op hoog tempo werden beken rechtgetrokken om tot een
verhoging van het agrarische productieniveau te komen. De oorspronkelijk
drassige dalen veranderden in gras- en hooiland. Parallel aan de schaal
vergroting in de landbouw vond een geleidelijke samenvoeging en op
schaling van waterschappen plaats. Het rijkgeschakeerde ‘plattelandschap’
veranderde in snel tempo in een strakgetrokken en meer geüniformeerd
‘landbouwlandschap’.6

Rioolzuivering Aarle-Rixtel: proeffabriek voor verwijderen van
medicijnresten
Aandachtig kijkt een medewerker van het waterschap naar de weckpot die
hij in een hand vasthoudt. In de weckpot zit water dat een uur eerder uit een
nabijgelegen beek is geschept. Op het eerste oog ziet het eruit als gewoon normaal water. Het is misschien iets minder helder, maar verder ziet het eruit
als water dat zo uit de kraan zou kunnen komen. Of het verstandig is om het
water ook echt te drinken valt sterk te betwijfelen benadrukt de medewerker.
Tegenwoordig komt er namelijk van alles in het water terecht wat daar niet
van nature thuishoort, zoals hormonen, medicijnen en drugs.

5
6
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Zie hiervoor meer uitgebreid: J. van den Noort, Langs de rand van het zand: waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta. Breda: Waterschap Brabantse Delta, 2009.
Tegelijkertijd drukte de (agrarische) industrie, onder andere in de vorm van wolwasserijen, suiker- en zuivelfa-brieken, haar stempel op de kwaliteit van het water. Door
lozingen direct op het oppervlaktewater, vanuit zowel de stad als het landelijk gebied,
raakten de Brabantse beken in de jaren 1960 en 1970 sterk vervuild. De zuiveringstaak
van de waterschappen werd geboren.
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En hoewel het waterschap het water zuivert blijven er nog altijd – zij het
gereduceerd – reststoffen achter in het water.
Van individuele huishoudens tot grootschalige bedrijven. Via gootstenen en
doucheputjes, maar ook middels akkers en bedrijventerreinen. Langs allerlei wegen en door toedoen van uiteenlopende partijen komen er stoffen in
het water terecht die daar niet thuishoren. Soms leidt dit tot grote maatschappelijke ophef. Bekende voorbeelden zijn de GenX-stoffen die in het
water kwamen via fabrikant Chemours in Dordrecht, kilo’s xtc die bij de
waterzuivering in Eindhoven eruit werden gehaald en het bijna tot de verbeelding sprekende verhaal van geslacht veranderde vissen als gevolg van
medicijnresten. Veel vaker zijn we ons echter helemaal niet zo bewust van
wat er allemaal in het water terecht komt en wat burgers ook zelf daar voor
rol in hebben, zoals het door de toilet of gootsteen spoelen van medicatie.
Eind 2018 gaf minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor een
proef in Aarle-Rixtel, geïnitieerd door waterschap Aa en Maas, om met
nieuwe technieken rioolwater te ontdoen van medicijnresten. Deze rioolzuiveringsinstallatie heeft het karakter van een proeffabriek. Om de ontwikkelingen die zo snel gaan bij te benen worden allerlei innovaties bedacht
en getest om de kwaliteit van het water te verbeteren. Concreet worden er
twee technologieën met elkaar vergeleken: bij de ene proef worden medicijnresten met ozon (door elektriciteit geactiveerde zuurstof) afgebroken
tot kleine deeltjes en bij de andere proef wordt hetzelfde gedaan middels
een combinatie van waterstofperoxide en UV-licht. De verwachting van het
waterschap is dat straks tachtig procent van de medicijnresten uit het
rioolwater gezuiverd kan worden. Hoewel de concentraties medicijnresten
niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen kunnen de reststoffen
wel schade toebrengen aan vissen en andere levende organismen in het
water – wat op termijn ook negatieve gevolgen voor mensen kan hebben.

Het door de waterschappen ingeregelde watersysteem was daarbij volledig
gericht op het ondersteunen van de agrarische modernisering. Dat hield in:
voorkomen van wateroverlast door snelle afvoer van water en beheersing
van het waterpeil voor optimale agrarische productie. Hoewel in de daaropvolgende decennia de ruilverkavelingsmachinerie langzaam maar zeker
werd omgevormd tot een breder en meeromvattend landinrichtingsproces,
waarbij ook rekening werd gehouden met natuur en recreatie, bleef de visie
van de waterschappen voornamelijk agrarisch-functionalistisch van aard.
Waterstaatstechniek werd ingezet om de Brabantse boeren te ‘ontzorgen’. Er
werd getekend aan functionele en uniforme watersystemen, die het mogelijk maakten om op de gladgetrokken en drooggepompte landerijen met
steeds grote machines te kunnen werken.
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Sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan er echter breuken
en barsten in het proces van agrarische acceleratie. Er werden steeds meer
vragen gesteld over de maatschappelijke gevolgen van de door (wereld)
marktwerking voortgedreven schaalvergroting, intensivering en groei van
de agrarische sector. In Brabant krijgt de keerzijde van de groei gezicht door
de mestoverschotten die de intensieve veehouderij produceert. Als gevolg
hiervan worden de eerste pogingen ondernomen om de groei van de agra
rische sector bij te sturen en te beteugelen in de vorm van melkquota, mestboekhouding en – meer recent – s(t)aldering. De negatieve effecten van de
schaalvergroting en modernisering moeten zoveel als mogelijk worden
tegengegaan. Daarbij wordt voornamelijk gesteund op technische maat
regelen en het instrumentarium van de ruimtelijke ordening.
Zo wordt via milieutechnische maatregelen zoals luchtwassers gepoogd om
de groei van de landbouw in goede banen te leiden en niet ten koste te laten
gaan van de natuur. Daarnaast worden ruimtelijke maatregelen genomen
om natuur en landbouw zoveel mogelijk te scheiden. Met introductie van
een Agrarische en een Ecologische Hoofdstructuur (EHS, 1990) ontstaat een
nieuw sentiment naast de functionaliteit van het watersysteem gericht op
landbouw. Binnen de Agrarische Hoofdstructuur krijgt de landbouw de
ruimte om te blijven accelereren, daarbuiten heeft de natuur het primaat.7
Kort daarvoor werd door de invoering van de Meststoffenwet de omvang van
de veestapel gereguleerd, mede ingegeven om de verdere eutrofiëring van
het oppervlaktewater te stoppen. Voor de waterschappen betekende dit voor
het eerst een breekpunt met de tot dan toe volledige dominantie van de
agrarische sector in het buitengebied en daarmee een andere rol dan tot dan
toe werd verwacht.
Hoewel door de optimalisering en fijnregeling van het watersysteem weliswaar de economische opbrengst van het landschap en de landbouw is toe
genomen, lijkt de weerbaarheid en robuustheid tegen onbekende schokken
juist af te nemen. De homogenisering van het ooit zo rijkgeschakeerde
watersysteem heeft een keerzijde nu blijkt dat vermesting, verdroging en
verzuring de waterkwaliteit en biodiversiteit aantasten.8 Maar dat niet
alleen. Ook de verscheidenheid aan landschapstypen staat onder druk en
daarmee de herkenbaarheid en belevingswaarde. De verschillen tussen
de zand-, veen- en kleigronden zijn gelijkgetrokken. Overal in Brabant is
sprake van een drooglegging van 80 tot 100 centimeter. Dit betekent dat het
slootpeil bijna een meter lager ligt dan het weiland. Met de toenemende
7
8
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Vgl. B. de Zwart & J. Janssen, Brandend Zand. Essay in opdracht van het College van
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Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

onvoorspelbaarheid als gevolg van de klimaatverandering zorgt dit ‘peilvolgt-functie-principe’ voor problemen. Boeren hebben geen buffers om
water te bergen. En ook de wateroverlast neemt toe bij piekbuien.
Het beroemde voorbeeld van de socioloog James C. Scott over de ‘Normal
baum’ is typerend voor dit fenomeen: de bijna fabrieksmatige bosbouw in
Duitsland in de negentiende eeuw – met allemaal dezelfde en voor de houtkap gekweekte bomen – deed het jarenlang goed, tot een onbekende ziekte
opkwam en alle ‘normaalbomen’ stierven.9 Behalve de bomen in de gemengde
en voor de houtproductie minder efficiënte oerbossen. Eenvormige en efficiënte systemen, die lean and mean zijn ingericht, kunnen goed omgaan met
gekende problemen, maar blijken zeer kwetsbaar voor ongekende uitdagingen en problemen. De Brabantse waterschappen beseffen dat de (ontstane)
situatie waarin de omgeving is aangepast aan de (boeren)bedrijfsvoering
(in plaats van andersom) en niets de efficiëntie in de weg staat, op korte termijn weliswaar winstgevend is, maar op lange termijn op problemen stuit.
De eerste voorzichtige verschuivingen in het discours lijken ingezet nu naast
functionaliteit begrippen als adaptiviteit en veerkracht worden gehanteerd
in het doordenken van de relatie tussen landbouw en water.

Duinboeren: boeren met oog voor de natuur
Op de grens van Dongen en tegen het kerkdorpje De Moer, ligt een prachtig
familiebedrijf. In dit Brabantse coulisselandschap, waar de koeien naar
hartenlust genieten van vers gras in de wei, wordt ecologisch geboerd.
De eigenaar is al 44 jaar boer, waarvan ruim 20 jaar actief als extensieve,
biologische boer. Hij is aangesloten bij het collectief van Duinboeren, die
zich samen sterk willen maken voor een duurzame landbouw. Hij heeft het
melkveehouderijbedrijf van zijn vader voorgezet. Op zijn ecologische bedrijf
zijn 70 melkkoeien en 70 stuks jongvee aanwezig. De focus van zijn bedrijf
ligt meer op optimalisatie dan op maximalisatie (van melkproductie).
Zijn zonen hebben twijfels over of zij het bedrijf willen overnemen, het
huidige sentiment tegenover boeren en de extra regels van de provincie
Noord-Brabant wegen zwaar mee.
Landbouw en natuurbeheer is volgens deze boer een hele goede combinatie.
“Waar koeien lopen, daar is het ook aantrekkelijk voor natuur” meent hij.
“Koeien en dassen horen bijvoorbeeld bij elkaar. De dassen draaien koeienvlaaien om op zoek naar dikke regenwormen.” Hij ziet hun sporen in de
weilanden en weet soms eerder dan de boswachter waar er dassen zitten.
Juist op het grensvlak tussen landbouw en natuur bloeit de biodiversiteit.
9

James C. Scott, Seeing like a state. New Haven/London: Yale University Press, 1998.
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Op de geleidelijke overgang tussen nat en droog komen allerlei verschillende soorten planten en dieren voor. Water is dus een natuurlijk element
waarmee je als boer kunt ‘spelen’.
Waterschappen hebben hun beleid aangepast van water zo snel mogelijk
afvoeren naar water beheren. Ook op deze boerderij zijn begin jaren 90
nog verschillende greppels dichtgegooid om beter bewerkbare percelen te
krijgen. Vroeger lag de boerderij op natte grond, sinds de grootschalige
grondwateronttrekkingen van de Brabantse industrie (bijvoorbeeld
Coca-cola) is het droger geworden. Hij ziet in, voor de toekomst, dat de stad
voorgaat bij het houden van droge voeten. Het platteland kan de water
problemen van de stad opvangen, mits zij daarvoor gecompenseerd wordt.
De overheid (waterschap, provincie, gemeente) zou flexibeler en creatiever
kunnen omgaan met oplossingen voor wateroverlast en droogte. De oude
systemen van vroeger (o.a. vloeivelden) kunnen helpen om de problemen
op te kunnen lossen.

3.2

Voortdurende verstedelijking

De provincie kenmerkt zich door een mozaïeklandschap waarin stad en land
elkaar afwisselen. De vouwlijn tussen stad en land is niet scherp, eerder
rafelig. Meer dan elders in het land zijn stad en land hier met elkaar verweven. De steden hebben vaak een dorps karakter, de dorpen zijn behoorlijk
groot en bedrijvig en het onderscheid tussen stad, dorp en buitengebied is
soms moeilijk te maken10. Deels is de verspreide bebouwing een gevolg van
de ligging op zandgrond. Bewoning en bewerking vergt hier minder planning en organisatie dan op de drassige veenweiden van laag Nederland.
Daarnaast heeft de katholieke planologie van gedecentraliseerde industrialisatie het gespreide verstedelijkingspatroon in de naoorlogse periode verder in de hand gewerkt. Zo werd de demografische explosie van na 1950 niet
exclusief geconcentreerd in de steden, maar ook opgevangen in de kleinere
steden en dorpen.11
Lange tijd vertrouwde men op de hulp van de waterstaatstechniek om de
toename van het bebouwd oppervlak te reguleren. Het vertrouwen in die
techniek was zo groot dat ook nieuwbouwwijken, bedrijfsterreinen en
moderne landbouwbedrijven na 1950 werden aangelegd in van oudsher
10 J. Janssen, ‘Op het grensvlak: over stad en land in Brabant’, in: Het Nieuwste Brabant,
pp. 323-344, 2014.
11 Zie voor het ontstaan van deze katholieke vorm van planologie: J. Janssen, Vooruitdenken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant.
Tilburg: Zuidelijk Historisch Contact, 2006.
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overstromingsgevoelige of natte gebieden. Daarbij werden overigens wel
haarscherpe planologische scheidingen aangehouden tussen stads-, landbouw- en natuurfuncties. Die scheiding vertaalde zich ook in bestuurlijke
zin. De waterschappen concentreerden zich op het buitengebied en de steden regelden hun eigen waterzaken. Maar aan het einde van de twintigste
eeuw kwam hierin geleidelijk verandering. Als gevolg van het toegenomen
stedelijk ruimtebeslag en een watersysteem dat op versnelde afvoer was
gericht, ontstonden problemen. Via het uitgebreide afvoerstelsel van waterlopen en stedelijke riolen stroomden neerslagoverschotten versneld naar
natuurlijke laagten en beekdalen als de Mark, de Dommel en de Aa, die
dwars door de Brabantse steden lopen. Waar het water onvoldoende ruimte
kreeg nam het risico op wateroverlast in bebouwde gebieden toe.
De hoogwaters van de Maas in 1993 en 1995 leidden tot het inzicht dat
ook hier ingrijpende maatregelen nodig waren om de waterveiligheid van
grote delen van Brabant weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.
Ook ontstond het inzicht dat door de bevolkingsgroei, verstedelijking en de
kapitaalsintensivering van het grondgebruik de kwetsbaarheid van het te
beschermen gebied en de omvang van het schaderisico bij een overstroming
flink was toegenomen. Dit heeft onder andere geleid tot het hoogwaterbeschermingsprogramma en projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Deze ontwikkelingen zorgden voor een heroriëntatie van de waterschappen
in de richting van de steden. De verstedelijking in Brabant in combinatie
met het veranderde klimaat hebben geleid tot een grotere en ook andere
vraag naar betrokkenheid van de waterschappen. Voor waterschappen ligt
hier een kans om hun maatschappelijke waarde tot uitdrukking te laten
komen – of critici zouden zeggen ‘te bewijzen’. De waterschappen lopen hier
ook niet voor weg. In verschillende steden werken waterschap en gemeente
inmiddels samen aan het realiseren van (water)opgaven.
Met grote projecten als ‘De Dommel door Eindhoven’ (vanaf 2006) en de
Nieuwe Mark in Breda wordt het belang van de Brabantse beken voor de steden onderkend, en raken de waterschappen actief betrokken bij de stad en
stedelijke opgaven. Deze samenwerking wordt momenteel geïntensiveerd via
allerlei formele trajecten en informele netwerken. Zo zijn de waterschappen
aangehaakt bij de gezamenlijke visievorming die door BrabantStad – de
bestuurlijke samenwerking van provincie en grote steden – wordt opgetuigd.
In een reeks van opeenvolgende ontwerpateliers ontwikkelen de samenwerkende partijen een steeds rijker gelaagd beeld van gezamenlijke opgaven,
waarbij ook landschap en water een belangrijke rol spelen. In het kader van
de deelname van BrabantStad aan de Internationale Architectuurbiennale
(IABR, 2013) in Rotterdam wordt door ontwerpers het water zelfs als verborgen en verbindende kracht van het Brabants’ stedelijk systeem naar voren
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geschoven.12 De notie dat je met het water verder kunt weven aan het Brabants
mozaïek, komt in een omvangrijk wandtapijt tot uitdrukking, dat inmiddels
de hal van het provinciehuis siert. In de beekdalen kan het Brabantse landschap pieken, zo luidt de boodschap van dit nieuwe denken.13
Met het toenemend succes van de Brabantse steden, Brainport Eindhoven
voorop, ontwikkelt zich langzaam maar zeker een nieuw discours over
het Brabantse landschap. Stond dat lange tijd in het teken van agrarische
functionaliteit, met de omslag naar een nieuwe, kennisintensieve economie, verschuift het accent naar vestigings- en verblijfskwaliteit. Het landschap, zo is de redenering, draagt sterk bij aan leefkwaliteit van booming
BrabantStad, en is daarmee een absolute voorwaarde van een succesvolle
kennisindustrie.14 Deze draait immers om menselijk kapitaal en vooral
talent is erg kieskeurig over waar het zich vestigt. In kennisintensieve sectoren geldt nu al: ‘jobs follow talent’, en bovendien zijn werknemers die
bewegen en groen in de nabijheid hebben productiever en minder vaak ziek.
De nieuwe economie draait om ontmoetingen, nabijheid en circulariteit.
Dit betekent iets voor de inrichting van onze openbare ruimte, woon- en
werkmilieus en open landschappen in de invloedsfeer van de stad. Het
succes van de Eindhovense High Tech Campus, dat is vormgegeven als
een natuurlijk landschap met gebouwen, vindt inmiddels op veel plekken in
en om de Brabantse steden navolging.
Het accommoderen van de nieuwe stedelijke economie met bijbehorende
verblijfsruimte voor kenniswerkers, vormt een steeds grotere opgave, waar
ook de waterschappen bij aansluiten. Van de Groene Delta in ’s-Hertogenbosch tot Van Gogh Nationaal Park i.o. en Park Pauwels in Tilburg: overal in
Brabant worden gebieden ontwikkelt waar iets te beleven valt voor ondernemers en bezoekers. Dit soort samenwerkingen brengt voor waterschappen
een andere dynamiek met zich mee. Ze komen nu ineens voor een veel groter
publiek in beeld. Ineens staan zij midden in een maatschappelijke dialoog
van betrokken inwoners en ondernemers in steden. Dit is voor waterschappen relatief nieuw. Tot voor kort konden zij in zekere anonimiteit opereren
– de maatschappelijke dialoog vond vooral plaats in het buitengebied met
boeren en ondernemers die ze vaak ook al jaren kenden. Nu de wateropgaven
zich steeds meer ook in de stad aandienen, verandert daarmee ook het

12 E. Dacier, J. Declerck, M. Francke & N. Naudts (red.), Weven aan het stedelijk tapijt.
Rotterdam: IABR, 2014.
13 Met dank aan waterambtenaar Andy Engel, van wie we deze uitspraak ‘lenen’.
14 Zie hiervoor: F. Boer, T. Hauben & M. Vermeulen. Eindhoven SUPERVillage. Plan de
campagne. Eindhoven: Ar-chitectuurcentrum, 2005 en P. Gerretsen e.a. (red.), Spot
on. Het landschap als vestigingsvoorwaarde. Rotter-dam: Vereniging
Deltametropool i.s.m. Wageningen UR, RCE, Staatsbosbeheer en TU Delft, 2017.
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speelveld van de waterschappen. Er dienen zich allerlei nieuwe partijen aan.
Partijen die iets met de waterschappen willen, iets verwachten van de waterschappen en ook iets van de waterschappen vinden. De verschuiving van
wateropgaven van het buitengebied naar de stad daagt de waterschappen
daarmee niet alleen uit op inhoud maar ook (en misschien wel vooral) op het
niveau van proces- en besluitvorming.

De Nieuwe Mark: de stad als spons
In steeds meer steden groeit het besef dat de stad niet enkel een aantrekkelijke plek moet zijn om te wonen, maar het moet ook klimaatbestendig zijn.
Zo ook in Breda. Het water in de stad is in verbinding met alles. Met name
bij mooi weer is dit goed te zien wanneer er gretig gebruik wordt gemaakt
van het water dat door de singels van de stad stroomt. Dit varieert van
individuele sloepen tot groepsrondvaarten tot aan zelfs grootschalige
evenementen als Breda Drijft waar duizenden mensen tegelijkertijd op
opblaaszwembaden in de singels dobberen. Soms heeft dit ook vervelende
consequenties. Piekneerslag kan plaatselijk grote gevolgen hebben, denk
aan ondergelopen straten en kelders. De grote hoeveelheden water die in
korte tijd neerdalen over de stad kunnen niet eenvoudig in de grond “wegzakken” wat leidt tot overlast. Water is dan eerder een last dan een lust.
Je kan dan zeggen dat dit nu eenmaal het effect van de verstedelijking is,
maar het is ook mogelijk om hier adaptief mee om te gaan en dit om te buigen tot een kans. Wanneer je water namelijk slim weet op te slaan, kan het
voor verkoeling zorgen in de stad. Bovendien kan de stad zo ook als buffer
dienen. Met het project “de Nieuwe Mark” haalt de gemeente Breda, in
samenwerking met waterschap Brabantse Delta en de provincie NoordBrabant de Mark weer terug naar binnen. Het omarmt het water. Dit is
overigens niet zo vanzelfsprekend als het misschien klinkt, want de Mark
moest ooit wijken voor extra parkeerplekken. Nu is dat anders en wordt de
rivier weer tot belangrijk onderdeel van de stad gemaakt. Parallel daaraan
ontwikkelde de gemeente de visie “Breda water bewust”. Ook hier wordt het
water weer onthaald, door het niet meer meteen af te voeren naar het riool,
maar een bewuste plek te geven in de stad. Beiden initiatieven zijn voorbeelden van de idee om het water van vijand weer tot vriend te maken.

3.3		Kantelend klimaat
Eind 20e eeuw werd ook in Brabant duidelijk dat de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting onvoldoende robuust en adaptief is om met de
nieuwe dynamiek van klimaatverandering om te gaan. Klimaatverandering
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verhoogt niet alleen de kans op meer neerslag in korte tijd (overlast en overstromingen), maar ook op toename van het aantal hittedagen, met hittestress
als gevolg en de toename van periodes van droogte, met verdroging zoals verlaging van de grondwaterstand tot gevolg. Deze verandering wordt voor het
eerst manifest door de eerdergenoemde grote overstromingen in 1993 en 1995.
Iconisch is het beeld van de A2 bij Den Bosch die onder water staat. Met het
grootschalige programma ‘Ruimte voor de rivier’ (2007), dat zich richt op
rivierverruiming in plaats van de tot dan toe gebezigde dijkversterkingen,
gaat de transitie van functionaliteit naar (systeem)robuustheid van start.15
De komst van de Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) en Natura 2000 dragen
hier ook aan bij. KRW integreert verschillende richtlijnen die al (in)direct
invloed hadden op de waterkwaliteit (denk aan de Nitraatrichtlijn, de Vogelen Habitatrichtlijn) tot één richtlijn om de waterkwaliteit te borgen. De aan
water gerelateerde natuurkwaliteit krijgt nog een extra impuls met het verdrag van Cork (2003). In Cork slaan de provincie Noord-Brabant, de Brabantse
Milieufederatie (BMF) en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
de handen ineen om de verdroging van natuurgebieden aan te pakken.
Dat was nodig omdat er zowel door de landbouw als de industrie, water aan
de bodem werd onttrokken, waardoor watergevoelige natuurgebieden droog
kwamen te staan. Een investeringsprogramma voor zogenaamde ‘natte
natuurparels’, een typisch Brabantse aanduiding voor natuurgebieden met
bijzondere ecologische waarden die afhankelijk zijn van water, moest dit
probleem tegengaan.
Het kantelend klimaat leidt begin 21e eeuw tot flinke schade door zowel
extreme buien, overstromingen als door droogte. Zo wordt het Brabantse
zand plots geteisterd door hoge neerslagpieken (hagelschade) en periodes
van extreme droogte (zomer 2018). Daardoor krijgt het vraagstuk van waterverdeling urgentie. Welk belang prevaleert? Houdt de stad haar droge voeten, behoudt de agrariër zijn oogst of worden vissoorten gered met een
hogere waterstand in de beek? Deze vraagstukken worden meer en meer het
‘nieuwe normaal’, een nieuwe realiteit waarbij de ene weersextremiteit de
andere opvolgt. Die realiteit zet de bestaande relaties tussen landbouw en
natuur onder druk. Zo willen boeren bijvoorbeeld grond die niet te nat is,
terwijl veel natuurgebieden juist baat hebben bij een hoog waterpeil. Als het
klimaat natter wordt door de klimaatverandering, dan is dat gunstig voor
natte natuur, maar niet voor de boeren in de omgeving. Mocht een gebied
juist droger worden, dan zullen boeren meer grondwater oppompen, wat
weer ten koste gaat van de grondwaterstand in natuurgebieden.
15
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Het veranderend klimaat zet niet alleen de tegenstellingen tussen landbouw
en natuur verder op scherp, maar ook die tussen stad en land. De meeste
Brabantse steden krijgen te maken met nieuwe opgaven rond waterberging
en hittestress. Steden moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn op de weerextremen in de toekomst. Maar welke aanpassingen
zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Van groene gevels, verkoeling van de stad door waterspeelplekken tot waterakkers voor wateropvang:
in veel gevallen denkt (en doet) het waterschap mee. Steden worden steeds
meer gezien als schakels in de wateropgave, hetgeen bijvoorbeeld zichtbaar is
in de notie van ‘de stad als spons’. Maar ook in de zuiveringsopgave die in de
stad steeds groter wordt, zeker nu natuur en recreatie zich ook steeds meer
in de steden bevinden. Zo hebben steden en waterschappen elkaar meer en
meer nodig. Ze kunnen minder zonder elkaar, maar vooral ook veel meer met
elkaar. Zo beschouwt de gemeente Breda water inmiddels als grondstof, wil
ze de energietransitie koppelen aan de klimaatadaptatie en het waterbewustzijn en het waterbewust handelen verhogen. Daar liggen veel koppelkansen,
om publieke waarde voor alle belanghebbenden te realiseren.

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal: burgerbetrokkenheid voor
natuurbehoud
Net ten zuiden van Breda ligt het Markdal. Een gebied gelegen in een beekdal bestaande uit groene landerijen met hier en daar een boerderij. Door
het gebied stroomt de Mark, een beek met aan weerszijden wilgen en elzen,
die dwars door het landschap meandert. Sinds kort kan dat ‘meanderen’
weer in de meest letterlijke betekenis worden gezien nu de beek haar oorspronkelijke slingerende loop weer terug heeft gekregen. Vanuit de idee om
meer ruimte aan de natuur te geven zijn er langs de beek natuurlijke oevers
gegraven. De kracht van het water heeft vervolgens de rest gedaan. De beek
is verbreed en op sommige plaatsen zijn er steile oevers uitgesleten waar
weer ijsvogels en oeverzwaluwen nestelen.
Het Markdal is een populair natuurgebied. In het bijzonder vanwege de
aanwezige natuur maar ook vanuit een meer cultuurhistorisch en recreatief
oogpunt komen mensen er graag wandelen en fietsen. Dat het Markdal op
die manier als een mooi, groen, levendig en innovatief gebied wordt beleefd
is echter niet vanzelfsprekend. Het gaat namelijk erg goed in Brabant, wat
ertoe leidt dat allerlei sectoren groeien en intensiveren. Net als op andere
plekken in de provincie komen verschillende waarden daarmee op gespannen voet met elkaar te staan. Verschillende pogingen van de provincie
Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta om het Markdal te ontwikkelen lopen vast op de grondverwerving. De grondeigenaren zijn niet
bereid en er ook niet aan toe om hun gronden te verkopen.
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Het leidt er in 2011 toe dat lokale belangengroepen in het gebied een avond
organiseren over de toekomst van het Markdal waarbij het uitgangspunt is
om het gebied verder te ontwikkelen tot een plek waar water- en natuur
doelen gerealiseerd kunnen worden maar waar ook rekening wordt gehouden met economie en leefbaarheid. Dit initiatief kan op veel belangstelling
én betrokkenheid rekenen van bewoners en betrokkenen, wat resulteert in
de oprichting van Platform Markdal duurzaam en vitaal. In dit platform zijn
de belangen van onder andere natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en
buurt- en wijkraden vertegenwoordigd. Gezamenlijk zetten zij hun ideeën
op papier in het uitvoeringsprogramma Markdal wat een herinrichtingsproces van het gebied beoogt. Twee jaar later, november 2013, ondertekent
de provincie Noord-Brabant het programma en sluiten ook waterschap
Brabantse Delta en de gemeenten Breda en Alphen-Chaam aan.
Inmiddels heeft het platform de status van een vereniging en zijn zij ook
wettelijk een rechtspersoon. De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
houdt zich bezig met de aansturing van het herinrichtingsproces, is
risicodragend en is betrokken bij de uitvoering. Dit is bijzonder, omdat
de vereniging bestaat uit 150 leden en volledig draait op de inzet van
onbetaalde medewerkers. Zij houden zich bezig met het organiseren van
bijeenkomsten voor bewoners, houden contact met belangengroepen en
overheden, ontwikkelen beleid en schrijven zogeheten ‘richtingwijzers’:
perspectieven op hoe het Markdal zich volgens verschillende betrokkenen
zou moeten ontwikkelen. Het Markdal vormt daarmee het decor van een
interessant proces. Bewoners en betrokkenen in het gebied hebben zelf
het heft in handen genomen om het gebied te verbeteren. Het waterschap
en de Vereniging hebben eind 2016 een samenwerkingsovereenkomst
gesloten voor het gezamenlijk realiseren van de natuur- en wateropgaven
in het Markdal. Concreet gaat het daarbij om het realiseren van 102 ha
natuur ten behoeve van het Natuurnetwerk Brabant en ‘watermaatregelen’
waar het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van de natte natuurparel onderdelen van vormen.

Het kantelend klimaat zorgt enerzijds voor groeiende complexiteit van
zowel stedelijke als landelijke gebiedsopgaven, maar biedt tegelijkertijd ook
kansen voor de Brabantse waterschappen om – met hun kennis en expertise
– nieuwe verbindingen te creëren en tot nieuwe oplossingen voor diezelfde
opgaven te komen. Of het nu gaat om de natuur, de energietransitie of de
overgang naar een circulaire economie: in veel gevallen speelt water een
sleutelrol in de maatschappelijke transities waar Brabant voor staat. Zo is
water zelf een onmisbare grondstof, maar het bevat ook allerlei stoffen die
door slimmere zuivering tot hergebruik en economische activiteiten kunnen leiden. Een circulaire economie bijvoorbeeld kan niet ontstaan zonder
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slim watergebruik en zonder inzet van de waterschappen. Andersom kunnen waterschappen nooit tot circulaire oplossingen komen zonder inzet van
andere partijen in hun omgeving. In feite kust de klimaatverandering de
in slaap gesuste betekenis van het water weer wakker. Daarmee maken
de waterschappen een proces van hernieuwde emancipatie door, die zich
ook vertaald in een groeiend zelfbewustzijn.
In zekere zin heeft het kantelende klimaat dus evenzeer betrekking op de
fysische omstandigheden als op de bestuurskundige context waarbinnen de
Brabantse waterschappen functioneren. Anders gesteld: de waterschappen
opereren niet alleen in een sterk veranderend fysiologisch, maar ook in een
zich wijzigend bestuurlijk klimaat. Steeds vaker vormen de waterschappen
in Brabant een onmisbare bestuurlijke schakel in het vlottrekken van vastlopende arrangementen op het terrein van natuur, landbouw of energie.
Zo nemen de waterschappen samen met een grote groep maatschappelijke
partijen, waaronder de terreinbeherende organisaties, de ZLTO en BMF,
actie nadat duidelijk wordt dat het Rijk in 2010 resoluut het mes zet in de
financiering van de voor Brabant zo belangrijke Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Samen overhandigen ze de provincie een Manifest om de originele
EHS te behouden. Ze doen daarvoor een beroep op de middelen die de provincie heeft verdiend met de verkoop van Essentaandelen en plussen dat
op met een eigen bod, zich daardoor verbindend aan het uitvoeren van het
huidige Natuurnetwerk Brabant.16
Ook in 2019 bieden de waterschappen, opnieuw verenigend met verschillende maatschappelijke partijen een manifest aan, dat zich richt op de brede
plattelandsopgave, met aandacht voor kringlooplandbouw en duurzame
energie. De brede opgave van het Brabantse buitengebied, zo stellen zij, kan
enkel in samenhang opgepakt worden, en dat noodzaakt een intensieve
samenwerking.17 De klimaatverandering zorgt zodoende voor een culturele
omslag, die de waterschappen rugwind geeft. Water wordt minder als vijand
en meer als vriend gezien. In verschillende projecten, in zowel stedelijke als
landelijke context, experimenteren de Brabantse waterschappen met nieuwe
verhoudingen en koppelingen tussen landbouw, waterbeheer, natuur en
stedelijk grondgebruik. Daarbij ontstaat een gemengd palet van afvoer,
zuivering, maar ook van vasthouden en loslaten van water. Afvoeren en
16 G. van Duinhoven, ‘Provincie en maatschappelijke partijen realiseren samen EHS’,
in: Vakblad Natuur Bos Landschap, juni 2014, pp. 22-23.
17 Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ (https://issuu.com/brabantslandschap/
docs/manifest_opmaak_voor_web) door manifestpartners Zuidelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF),
Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en
VNO-NCW.
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vasthouden zijn – afhankelijk van de specifieke situatie – beiden van belang.
Kanaliseren en afweren zijn in afwisselende mate nodig. Een monoculturele
en uniforme werkwijze maakt plaats voor een ‘multiculturele’ en meer
voudige werkwijze.
Deze overgang van enkel- naar meervoudig opereren, speelt de waterschappen in de kaart. Met hun dienstbare houding en technische expertise op het
gebied van water zijn ze inmiddels een graag geziene gast bij de nieuwe
gebiedsopgaven. Maar tegelijkertijd is er geen vanzelfsprekende garantie op
succes. Onderliggend blijven er spanningen bestaan tussen de verschillende intensiverende vormen van ruimtegebruik. Waar de lappen van het
Brabantse mozaïeklandschap elkaar gaan ‘overlappen’ schuren de belangen.
Naast het benoemen van koppelkansen tussen functies, moeten er soms ook
keuzes gemaakt worden. Vooralsnog lijken de waterschappen in staat om
als ware ‘boundary spanners’ te opereren, die over bestaande grenzen heen
de verschillende belangen en doelen in het Brabantse mozaïek met elkaar
weten verenigen en op een hoger kwaliteitsniveau kunnen tillen. In het verkennen van de grenzen en het overschrijden van die grenzen ontstaan soms
blokkades die de verandering tegenwerken. Met de ook in Brabant (voorzichtige) politisering van het debat binnen (en buiten) de waterschappen, is de
prangende vraag dan ook tegen hoeveel druk de harmoniërende houding
van overbrugging en verbinding bestand is.

3.4	Conclusie: sedimentatie van opgaven en oriëntaties
Als rode draad door het Brabantse waterschapswerk speelt de relatie met de
agrarische sector. Elk werk met water leidt onherroepelijk tot het werken
met agrariërs, die een groot deel van de gronden in het landelijk gebied in
bezit hebben en gebruiken. Deze relatie is altijd sterk aanwezig, maar tegelijkertijd ook sterk aan verandering onderhevig. Veranderende milieuwetgeving is één van de bronnen van verandering, waarbij nieuwe regelgeving
zorgt voor andere accenten in de verhouding met de sector. Maar ook door
opschaling komen waterschappen langzaam verder van de individuele boer
af te staan. Een duidelijk patroon is dat waterschappen actief de positieve
relatie met de agrarische sector verbreden en de samenwerking met andere
Brabantse ‘landmakers’ zoeken. Naast boeren, worden inmiddels ook burgers en buitenlui betrokken bij het waterschapswerk.
Hoewel de oorspronkelijke taak van de waterschappen om het Brabantse
(boeren)land te beschermen tegen water van belang blijft, hebben ze ook een
invloedrijke rol gekregen in de vormgeving en benutting van het bredere,
Brabantse landschap. Het water (de Brabantse beken en de rivieren) vormt
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de verbindende, maar vaak relatief onzichtbare factor in het bonte stadslandschap waar de verschillende belangen dicht op elkaar zitten. Het is de klimaatverandering die hier voor een ‘bestuursculturele’ verandering heeft
gezorgd. De voelbare weersextremen (droogte versus piek/hagelbuien) hebben impact op de toekomst van zowel de Brabantse steden, als de natuur en
de landbouw. Hagelschade in Zuidoost-Brabant en droogte op de hogere
zandgronden maken dat duidelijk en zorgen voor (gedeelde) urgentie. De
bestuurlijk gewenste transities in de landbouw en op het terrein van energie, spelen daar dwars doorheen, en krijgen nog meer urgentie in het licht
van de klimaatopgave.
Zo zorgen de transities voor verdere verweving van partijen in de diverse
Brabantse regio’s rondom integrale gebiedsopgaven. Water wordt een cru
ciale en verbindende schakel in talrijke transitieopgaven. Maar met toenemende verweving ontstaan nieuwe verhoudingen en belangen. De agrarische
sector is onverminderd van belang, maar ook de natuur, stad en ecologie
eisen hun plek op. Door toenemende confrontaties van de verschillende
functies komt het huidige bestuurlijke harmoniemodel, van manifesten en
coöperatieve samenwerking, wel steeds verder onder druk te staan. Daarmee
is het beeld van de Brabantse context er één van vooroplopen, maar ook heel
hard rennen om bij te blijven. De groei en intensivering van het ruimte
gebruik legt steeds meer en meer druk op de verschillende onderdelen van
het watersysteem. Om die druk te reguleren moeten de waterschappen met
hun partners alle zeilen bij zetten om het tempo bij te kunnen houden.
Hardlopen is nodig om het systeem draaiende te houden. Hardlopen is ook
keuzes maken, in de accenten en verhoudingen van taken. Tegelijkertijd biedt
de Brabantse context ook veel kansen om voorop te (blijven) lopen; op het
terrein van de klimaatopgave, circulariteit en innovaties in technologie en
digitalisering is het Brabantse ecosysteem (bedrijven, kennisinstellingen,
medeoverheden, maatschappelijke organisaties) heel goed gepositioneerd
om een koploper te worden en de toekomst letterlijk te ‘maken’. Juist vanwege
het vermogen om – als het water zelf – over bestaande grenzen heen relaties
op te bouwen en de kennis te laten stromen, vormen de waterschappen een
onmisbare schakel in dit op de toekomst gerichte ecosysteem.
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4.	Patronen in de waterschap
wereld
4.1		Klimaatverandering en transities (energie, circulair,
grondstoffen)
Mitigeren gevolgen klimaatverandering
Het klimaat in Nederland kent toenemende weersextremen: het is té droog
of het is té nat. Voor het waterschap ligt nu maar ook in de toekomst
een belangrijke opgave18. De droogte om en nabij de hoge zandgronden in
Oost-Brabant in 2018 (en in mindere mate die van 2019) leidde tot de vraag
of en hoe de zoetwatervoorziening voor maatschappelijke functies voor de
toekomst kan worden geborgd en wat daarin de rol is van de waterschappen. Betekent waterkwantiteitsbeheer ook dat het waterschap moet zorgen
voor zoet water voor agrariërs, zelfs het watersysteem anders moet gaan
inrichten, of heeft het waterschap alleen een faciliterende rol? Of leidt de
nieuwe waterschaarste tot een geheel ander speelveld waarbij water een
hogere prijs krijgt en wellicht ook door private partijen wordt beconcurreerd? En hoe ver moet het waterschap gaan als het gaat om beschermde
dier- en plantensoorten bij dergelijke calamiteiten?
Klimaatverandering uit zich ook in een teveel aan water. In sommige perioden moet het waterschap alles op alles zetten om droge voeten te garanderen. We zien steeds vaker grote piekbuien optreden, waarbij in korte tijd zeer
veel neerslag valt19. Van verhoogde zomerpeilen, moet in zeer korte tijd worden geschakeld naar een hoger waterafvoer in sloten, watergangen en boezems. Overstorten worden in die situatie vaker aangezet wat soms weer leidt
tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het is door de
hoeveelheid versteend oppervlak ook niet altijd mogelijk wateroverlast te
voorkomen. Dit vraagt om grote investeringen van gemeenten en waterschappen, zonder dat daarmee overlast kan worden uitgesloten. Er zijn
grenzen aan het vermogen van de presterende overheid. Dat zal volgens
geïnterviewden leiden tot een prestatie-paradox. Burgers verwachten dat
waterschappen het vraagstuk beheersen en hebben dankzij het succes met
die beheersing een laag waterbewustzijn. Ze zijn gewend dat de problemen
onder controle zijn en zij daar geen hinder van ondervinden, terwijl de kosten van waterbeheer relatief stabiel zijn. Waterschappen bewegen naar een

18 Unie van Waterschappen, Waterschappen stemmen unaniem in met het Klimaatakkoord,
11 oktober 2019
19 KNMI, KNMI-klimaatscenario’s, 2014
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wereld waarin ze meer budget nodig hebben om tot minder zekerheid en
minder absolute beheersing te komen. Dat is een ongemakkelijke boodschap. Waterschappen willen hun meerwaarde laten zien en ‘controle en
beheersing’ uitstralen, maar ze moeten ook vertellen dat ondanks investeringen niet alles beheersbaar is. Waterbeheer verandert van een eenzijdige
en door waterschappen vlekkeloos geleverde garantie van ‘droge voeten’,
in een gelaagder verhaal over beheersbaarheid. Nat en droog maken van
dat verhaal allebei deel uit.
Verder benoemen veel gesprekspartners dat klimaatverandering leidt tot
ecologische veranderingen die het waterschap zal merken. Door perioden
van droogte kan verzilting optreden 20. Bepaalde plantensoorten kunnen
hierdoor verdwijnen. Door de hogere temperaturen (van o.a. oppervlakte
water) neemt de biodiversiteit af en vestigen exoten zich. Deze exoten
hebben een wisselend effect op het ecosysteem. Waar de quaggamossel
(Volkerak-Zoommeer en Binnenschelde) juist helpt om blauwalg te voor
komen, hebben andere planten- en diersoorten juist weer een negatief effect
op waterkwaliteit en biodiversiteit. Dat zijn veranderingen waar het waterschap de komende jaren in wisselende intensiteit op in moet spelen, waarbij
vooraf niet goed te voorzien is wat de ontwikkelingen én de gevolgen
daarvan zullen zijn. En waarbij de grenzen van waar het waterschap voor
staat (en gaat) ter discussie komen te staan, bijvoorbeeld in de zorg (en/of
verantwoordelijkheid) van het waterschap voor biodiversiteit en gezonde
ecosystemen. Maakt die kwaliteit deel uit van de taak van waterschappen
en hoe ver reikt die taak en verantwoordelijkheid dan?
Energietransitie
Een andere generiek ontwikkeling waar alle waterschappen mee te maken
hebben is de energietransitie. Alle geïnterviewden zien dat als een voor
waterschappen majeure ontwikkeling, al is niet iedereen het over de gevolgen eens. Nederland staat aan de vooravond van een enorme verandering. In
2050 moet er, conform het klimaatakkoord van Parijs, 95% CO2 worden gereduceerd ten opzichte van 199021. Een enorme opgave voor Nederland, zowel
voor burgers, bedrijven als overheden. Het betekent dat de energievraag (en
dus ook de CO2 uitstoot) van burgers, bedrijven en overheden stevig zal moeten worden verminderd. Dat kan met allerlei energiebesparende maatregelen, maar zal ook moeten worden gedaan door allerlei bedrijfsprocessen
anders in te richten. Ook het waterschap zal stevig aan de slag moeten om
zijn energievraag te verminderen. De energievraag van gebouwen, maar ook
de energievraag van zuiveringen en andere kunstwerken. Het zal ook aan de
20 Rijksoverheid, Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting, 2018
21 Rijksoverheid, Klimaatakkoord, 2019
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orde komen bij te realiseren waterschapswerken. Mogen materialen als
beton bijvoorbeeld nog wel worden gebruikt (hoge CO2 footprint) in de toekomst? Het kan de financiële beheersbaarheid van het watersysteem verder
onder druk zetten. Zo bezien zal het voldoen aan de vereisten en standaarden van de energietransitie betekenis hebben voor bouwwerken, installaties
en werkstromen van de waterschappen.
Tegelijkertijd is de energietransitie zeker niet alleen een extra last voor
waterschappen. Integendeel, waterschappen kunnen volgens veel geïnterviewden in de energietransitie een belangrijke rol spelen. In de eerste plaats
door bij te dragen aan klimaatadaptatie. Het waterschap kan in de groenblauwe structuren die zij beheert bijdragen aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering22. Een activiteit waar het waterschap vanuit
haar eigen verantwoordelijkheden de laatste jaren al erg druk mee is. Nieuw
is wel dat gemeenten, private en maatschappelijke partijen voor hun eigen
opgave ook steeds meer naar het waterschap gaan kijken. Het waterschap
kan volgens geïnterviewden daarnaast veel maatschappelijke meerwaarde
creëren door klimaatadaptie nog meer als kerntaak te zien en actiever te
worden in allianties rondom energieopgaven. Waterschappen kunnen met
hun expertise, lange termijn oriëntatie en middelen een drijvende kracht in
de energietransitie zijn. Vanuit een simpel verlengen van de huidige taakopvatting is de energietransitie een complicatie, vanuit een ander perspectief
op de rol van waterschappen is de energietransitie een logisch onderdeel
van de maatschappelijke opdracht van waterschappen. Waterschappen kunnen ervoor kiezen om die verbreding van hun rol te omarmen.
Nog een stap verder liggen er mogelijkheden voor waterschappen in alter
natieve energieproductie. Het recent klimaatakkoord geeft hier blijk van.
Nederland werkt aan elektrificatie van de energievoorziening23. Fossiele
energiebronnen worden uitgefaseerd en groen geproduceerde elektriciteit
moet daarvoor terugkomen. Deze omwenteling maakt deel uit van klimaatmitigatie. Wat betekent dit voor het waterschap van de toekomst? De nu
gangbare technieken als windmolens en zonnepanelen zullen verder worden uitgerold met grote gevolgen voor het landschap en de ruimtelijke
inrichting van Nederland. De maatschappelijke weerstand zien we inmiddels toenemen. Voor zonnepanelen heeft dit tot gevolg dat zonneparken
stuiten op maatschappelijk verzet. De zonneladder waarbij eerst daken worden vol gelegd en vervolgens infrastructurele werken kan tot gevolg hebben
dat er meer vraag komt bij het waterschap om zijn assets te mogen benutten
voor energieproductie. Het waterschap zal goed na moeten denken wat dit
22 WUR, Climate-resilient cities: Nature-based solutions for future-proof cities, 2018
23 RIVM, Energietransitie, 2019
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betekent voor het assetmanagement en welke positie het in wil nemen. Wil
het op deze manier actief bijdragen aan de transitie, wil het alleen faciliteren of toch echt vasthouden aan zijn kerntaak. Alle keuzes zullen gevolgen
hebben voor de legitimiteit van het waterschap.
Ook zal de energietransitie innovaties mobiliseren. Geothermie en energie
uit water zijn voorbeelden. Nu al zijn er voorbeelden van bedrijven en burgers die met initiatieven komen om bv. stuwen van het waterschap te gebruiken voor energieopwekking (Bv. de coöperatieve waterkrachtcentrale in
Sint-Michielsgestel) of zuiveringen in te zetten als grondstoffenfabriek. Dit
zal zeker niet afnemen. Het waterschap moet sterk nadenken hoe dit zich
verhoudt tot haar kerntaken en of ze deze wenst te verruimen (anders). De
innovaties kunnen ook risico’s met zich meenemen. Geothermie kan consequenties hebben voor het grondwater en andere innovatieve technieken
betekenen weer veel voor de inrichting van de bodem en ondergrond (denk
aan kabels en leidingen). Het waterschap krijgt er hoe dan ook mee te maken.
Dat kan op een restrictieve manier, vanuit bescherming van bestaande
belangen; maar ook – en ook aanvullend daarop – in een meer offensieve
strategie, waarin de maatschappelijke opdracht verbreed wordt met transitiethema’s en het waterschap zelf innovaties kan aanjagen.
Circulaire economie
In de schaduw van de energietransitie voltrekt zich nog een andere beweging,
met veel kansen voor waterschappen. Meer en meer realiseert de samenleving zich dat de huidige consumptiemaatschappij tot negatieve effecten leidt.
Grondstoffen worden in snel tempo opgesoupeerd en de ecologische voetafdruk van deze generatie leidt op lange termijn tot uitputting van de aarde.
Geïnterviewden zien de beweging naar circulaire economie terug bij de waterschappen. Er wordt met andere ogen gekeken naar afvalwaterzuiveringen.
Afval is niet langer een product waar je zo snel mogelijk vanaf moet, het is
eerder een grondstof24. Zo wordt op een aantal plaatsen geëxperimenteerd
met fosfaten uit het afvalwater halen. Ook andere stoffen lijken voor hergebruik interessant te zijn. De metafoor van energie- of grondstoffenfabriek
wordt steeds vaker gebruikt. Het waterschap kan hiermee vanuit zijn rol in
waterzuivering een partner in de transitie naar een circulaire economie zijn.
De circulaire economie kan ook sterk gaan doorwerken in het land- en
grondgebruik. Minister Schouten kondigde in haar visie (2018) de overgang
naar een circulaire landbouw aan. Landbouw met minder koeien, minder
fosfaten en bestrijdingsmiddelen, minder stikstofuitstoot. Een landbouw
die meer met de natuur in harmonie is. Wanneer dit scenario bewaarheid
24 Unie van Waterschappen, Van afval naar grondstof, naar markt?, 2016
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wordt betekent dit veel voor de waterschappen in Brabant. Het waterschap
staat als functionele bestuurslaag mede ten dienste aan deze functies en zal
daarop in moeten spelen. Het kan een ander grondgebruik, een meer dynamischer peilbeheer betekenen, een andere manier van zuiveren vergen en
een andere inrichting van het landelijk gebied. Belangrijk om hiervan de
consequenties goed te doordenken, want het is een sterk afwijkend model
van wat er op dit moment in de institutionele en bestuurlijke inrichting van
waterschappen is verankerd. Een keuze voor meer circulaire principes en
prioriteiten kan niet los gezien worden van de bestuurlijke en institutionele
verhoudingen in en rond waterschappen. De keuze ‘wat gaan we als waterschap doen’ heeft ook gevolgen voor de vraag ‘welk waterschap we zijn?’ Het
dominante en institutioneel verankerde belang van de landbouw in het
waterschap komt daarmee het eerst in beeld. Maar meteen daarna komt de
vraag op wie er op welke manier nader betrokken zou moeten zijn? Dat zijn
vragen die veel geïnterviewden stellen, maar waarvoor gedeelde antwoorden nog ontbreken.
Ook het hergebruik van regenwater kan invloed hebben op het zuiveringsproces van waterschappen. Wanneer regenwater wordt afgekoppeld van het
riool, dan wordt de hoeveelheid aangevoerde substantie kleiner. Inwoners
en bedrijven kunnen het gebruiken in tijden van droogte. Het vasthouden
van water draagt bij aan klimaatdoelstellingen en het circulair denken en
kan van positieve invloed zijn op de bedrijfsvoering van waterschappen. Dit
kan en zal volgens geïnterviewden op korte termijn al leiden tot verregaande
discussies rondom de kostenstructuur bij waterschappen. Waar nu het leidende principe is dat de vervuiler betaalt en het gelijkheidsbeginsel nog
generiek wordt toegepast, kan er een sterke beweging op gang komen waarbij de kostenveroorzaker zal moeten gaan betalen. Het kan leiden tot een
hele andere beschouwing van de watertaken waarbij kostenbewustzijn van
burgers en bedrijven dominanter wordt. Waterschappen kunnen de transitie zelfs benutten om klimaat-robuust gedrag bij burgers en bedrijven te stimuleren middels innovatieve interventies in de belastingstructuur. Door
belastingheffing en tarifering nadrukkelijk in te zetten als sturingsinstrument politiseren deze instrumenten wel. Het roept meer aandacht op voor
wat de waterschappen doen en brengen een meer verdelend element in het
waterschap; partijen die weinig kunnen investeren in eigen zuivering gaan
voor het waterschap meer betalen. Ontkoppeling van grote partijen van centrale netwerken zorgt voor cumulatie van constante kosten bij een kleinere
groep ‘achterblijvende’ gebruikers. Basisniveaus komen onder druk te staan,
of worden directer gekoppeld aan tarieven en betaling. Dat zijn andere principes, die weliswaar goed kunnen werken, maar die het karakter van de
waterschappen wel sterk veranderen. Het is een mogelijke toekomst, maar
of het ook een wenselijke toekomst is, is een politieke vraag.
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4.2

Technologie, digitalisering en dataficering

De invloed van nog steeds accelererende technologische ontwikkelingen
kan niet worden onderschat. Het is lastig de richting van deze ontwikkelingen te duiden, maar sommige ontwikkelingen manifesteren zich al, zoals bij
de zuivering van afvalwater. Er kunnen steeds meer stoffen uit het water
worden gehaald en de efficiëntie waarmee dat gebeurt wordt groter. Dat
maakt meer mogelijk, maar werpt ook nieuwe kwesties op. Zo worden de
laatste jaren de effecten van tot voorheen niet bekende stoffen (toxines)
duidelijk. Het blijkt dat deze stoffen (o.a. medicijnresten en restanten van
illegale drugsproductie) schadelijk kunnen zijn voor flora en fauna. Het is
moeilijk te voorspellen of deze trend (ondanks kiemen zoals het stilleggen
van de waterzuivering in Baarle-Nassau in 201725) zich doorontwikkelt. Maar
het is aannemelijk dat dit waterschappen voor grote opgaven stelt, die navenante investeringen vragen. Anderzijds kan het leiden tot effectiever en efficiënter waterbeheer. Water zuiveren aan de bron in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen lijkt een kansrijke strategie om
dit probleem beheersbaar te krijgen (bv. inzet waterschap Aa en Maas). Toch
is deze strategie nog erg gericht op het beter inrichten. Wanneer we dit vanuit anders doordenken is het maar de vraag of het lukt dit probleem op te
lossen. De opkomst van illegale drugslabs laat zien dat er niet altijd bereidheid is om tot beter te komen. Het zal anders moeten gelet op de enorme
hoeveelheid buitengebieden bij de waterschappen. Innovatieve gedragsinterventies (bv. het actief inrichten van een anoniem inzamelpunt voor
drugsafval) lijken onontkoombaar. Dat roept meteen wel de vraag op wie
dergelijke taken moet ondernemen en wat de rol van waterschappen in dergelijke nieuw te vormen netwerken zou kunnen en moeten zijn?
Ook zien we steeds toenemende digitalisering. De aansturing van de kunstwerking gebeurt digitaal en ook de metingen verlopen veelal digitaal.
Hoewel de efficiencyvoordelen vooralsnog overheersen baart deze ontwikkeling ook zorgen. Want, als alles met software is geregeld en computersystemen het overnemen, wie weet dan nog precies hoe het werkt? Recente
grote softwarestoringen hebben laten zien dat hele hulpsystemen (‘112’)
kunnen worden stilgelegd26. Wordt het watersysteem daarmee geen kwetsbaar systeem. Wie heeft nog de gebiedskennis en kan het waterschap nog
wel het zo gewenste maatwerk bieden? Digitalisering kan ook betekenen dat
het zwaartepunt in de afwegingen, beslissingen en prioriteiten verschuift
van ‘menselijk handelen op basis van data’ naar ‘algoritmen die op basis

25 BN De Stem, Drugslab loosde op riool, mogelijk oorzaak van stilleggen waterzuivering,
januari 2017
26 NRC, Noodnummer 112 urenlang niet bereikbaar door KPN-storing, 24 juni 2019
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van data bepalen of en welk menselijk handelen nodig is’. Veel ‘smart’ oplossingen die nu in ontwikkeling zijn betekenen een overgang van een politiek
gecontroleerde overheidsbureaucratie waarin data wordt gebruikt, naar
een algocratie waarin algoritmen en big data bepalen wat er gebeurt en op
een apolitieke manier buitengewoon veel politiek wordt bedreven. Daarmee
verplaatst de politiek, alleen in hoge mate naar een virtuele plek die buiten
het zicht van politieke controle en transparantie ligt.
De trend biedt ook kansen. Burgers kunnen wellicht nog meer partner worden van het waterschap door ook zelfstandig metingen te doen en deze digitaal door te geven aan het waterschap. Zo ontstaat een veel vollediger en
fijnmaziger beeld van waterpeilen en waterkwaliteit in het gebied. Het
maakt het ook mogelijk om meer datagedreven te werken. Of is ook het
anders in dezen denkbaar. Het waterschap als systeembeheerder van
metingen die door anderen worden gedaan (waterpedia). Door slimme
technologie kunnen wellicht de fouten worden gefilterd. Een minder waarschijnlijke maar toch mogelijk toekomstbeeld is dat het waterschap zich
moet wapenen tegen malware en bewust gemanipuleerde data en informatie. Digitalisering maakt ook dat burgers zich makkelijker kunnen uiten
in relatie tot de waterschapstaken. Facebook, Instagram zijn inmiddels
mainstream communicatiekanalen. Hoe zal zich dit zich ontwikkelen?
Leidt het tot betere informatievoorziening aan een diverse stakeholders of
tot protest en rebellie bij iedere ingreep die het waterschap in een gebied
doet? Transparantie is een belangrijke waarde voor goed bestuur, maar
totale transparantie kan ook leiden tot hoog oplopende bemoeienis van
groepen burgers en belanghebbenden, die de taakvervulling van waterschappen bemoeilijkt.

4.3

Coöperatieve samenleving en individualisering

De aandacht voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven is in Nederland
de afgelopen jaren sterk toegenomen27. In eerste instantie gevoed door
bezuinigingsoverwegingen na de financiële crisis lijkt er nu sprake te zijn
van een meer fundamentele omslag welke zich in uiteenlopende beleids
domeinen voltrekt. Burgers organiseren zich steeds vaker spontaan rondom
publieke vraagstukken. Deze omslag zien we ook in het waterdomein.
Burgers die eigenstandig regie nemen over de ruimtelijke inrichting van
gebieden (Markdal Breda) dan wel de assets van het waterschap willen
gebruiken voor energieproductie (Aa en Maas). Burgerinitiatieven zijn niet
meer weg te denken uit de samenleving. Het bestuurlijk discours is over het
27 Van Buuren, M.W. Watergovernance. Themanummer participatie 01/2019
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algemeen erg positief over deze initiatieven, maar in de praktijk blijkt het
niet eenvoudig om erop in te spelen en tot publieke meerwaardecreatie te
komen. Overheden doen in toenemende mate een beroep op het zelf-organiserend vermogen in de samenleving. Middels de Omgevingswet speelt
het Rijk hierop in. Veel geïnterviewden verwachten dat deze beweging
de komende jaren zal versterken. Burgers en andere belanghouders accep
teren het niet langer alleen geïnformeerd te worden, maar willen actief
inspraak en zeggenschap bij te kiezen oplossingen. Het vereist steeds
meer transparantie en zichtbaarheid van waterschappen bij deze taak
uitoefening. Actuele voorbeelden zijn bomenkap op door waterschappen
beheerde gronden, waarbij bijvoorbeeld een bomenmeldpunt is opgericht
en ‘bomenridders’ zichzelf opwerpen om strijd te voeren met publieke en
semipublieke organisaties (bijvoorbeeld Bomenkap ligne Steenbergen).
We zien het ook terug bij dijkversterkingsopgaven waarbij burgers niet
alleen willen adviseren, maar zelf mede-vorm willen geven aan besluiten
waar voorheen waterschappen zelf de agenda bepaalden (bijvoorbeeld
Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak)28. Waterschappen kunnen het
zich steeds minder permitteren om alleen maar te reageren, ze zullen moeten anticiperen op hun omgeving.
Naast – en tegenstrijdig aan – deze coöperatieve ontwikkeling zet de trend
van individualisering zich óók verder door. Dit zet op steeds meer plekken in
de samenleving de solidariteit ter discussie. Burgers nemen steeds vaker
alleen een basisverzekering met een hoog eigen risico29. Dat leidt ertoe dat
aanvullende verzekeringen onbetaalbaar dreigen te worden. Bij waterschappen is nog sprake van het egaliteitsbeginsel. Men betaalt per huishouden of
per gebruiker of grootte van de gebruiker. Individuele burgers en bedrijven
worden steeds kritischer en kunnen het door hen te betalen bedrag ter discussie stellen door aan te geven dat men niet vervuilt of zelf bereid is het
water te zuiveren. Het kan zelfs leiden tot een sterke maatschappelijke druk
tot het invoeren van het principe waarbij de kostenveroorzaker betaalt, of
dat nu een groot gezin is dan wel een middelgroot bedrijf met een bijzondere
vorm van vervuiling. Het negeren hiervan kan de legitimiteit van de waterschappen ter discussie stellen. Het faciliteren van deze ontwikkeling zet de
bedrijfsvoering van waterschappen onder druk. Een bedrijfsvoering die
gelet op de robuustheid van het systeem en de grote investeringen met lange
terugverdientijden die daarmee samenhangen kwetsbaar is. Het is dan ook
de vraag of waterschappen kunnen reageren met het ‘beter’ antwoord of dat
ze wellicht meer moeten anticiperen op het anders.

28 BN de stem, Forse vertraging dijkversterking Amertak en Donge, 10 september 2018
29 AD, Grote zorgen om aanvullende zorgverzekering, 5 december 2017
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4.4

Nieuwe netwerkpositie waterschappen

Met grote hoeveelheden assets is het belangrijk efficiënt te opereren.
Daartoe wordt steeds vaker en meer samengewerkt met medeoverheden.
We zien ook dat de samenwerking niet alleen op financiële gronden berust.
Steeds vaker zien we dat waterschappen samen met gemeenten een shared
service opzetten (bv. het waterportaal Zuid-Oost Brabant). Dit gebeurt vaak
rondom complexe infrastructurele projecten. Het blijkt dat individuele
gemeenten en andere overheidspartijen niet altijd meer in staat zijn zelf de
juiste kennis en vaardigheden te beleggen. Technologische kennis wordt
schaarser en zal in de toekomst nog schaarser worden. Daarbij hebben de
waterschappen wel een specifieke positie als kennispartij. Het is de vraag
of waterschappen deze positie niet meer moeten benutten bv. door het
actief opzetten van shared services, kennisportalen, etc. Het waterschap
fungeert dan als kennispartij en dienstenaanbieder bij maatschappelijke
transities.
In het verlengde hiervan zien we in onze gesprekken nog een aantal belangrijke basiskwaliteiten van de waterschappen terug die kunnen bijdragen
aan het gezamenlijk vormgeven aan maatschappelijke transities. Zo blijken de Brabantse waterschappen uitvoeringskracht te hebben en veel
gebiedskennis. Juist deze twee eigenschappen zijn cruciaal bij de vormgeving van maatschappelijke transities. Het is vanuit deze optiek niet verwonderlijk dat de provincie en gemeenten bij de invulling van hun opgaven
ook steeds vaker naar het waterschap kijken en zich afvragen hoe ze gezamenlijk tot maatschappelijke meerwaarde en slagkracht in het gebied
kunnen komen. Dit is zeker het geval in gebieden waar veel verschillende
ruimteclaims worden gedaan. Het sluit ook aan bij de implementatie van
de Omgevingswet waarbij overheden worden geacht steeds vaker als één
overheid op te treden.
Tot slot is het mede gelet op de toenemende ruimtelijke complexiteit in
Brabant volgens velen onontkoombaar om als waterschappen zichtbaar en
actief in gebiedsontwikkelingsprocessen te zijn. Door de cumulatie van
ruimteclaims is het steeds lastiger de bestaande ruimtelijke ordening,
waarbij functies worden gescheiden, te handhaven. Dit is zeker ook zichtbaar en pregnant in de Brabantse steden. Vraagt dit om meer en beter of
ook vooral om het anders van de waterschappen? Velen stellen dat het in
ieder geval lef, actie en daadkracht vraagt van de waterschappen om gelet
op het doel van de maatschappelijke transities verder te kijken dan de eigen
taken en verantwoordelijkheden. Het vraagt volgens hen om grens ontkennend handelen waarbij de opgave centraal wordt gesteld.
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4.5	Een wedloop tussen toenemende capaciteit en
accelererende transitie
Uit de hierboven gepresenteerde patronen in en rondom de waterschappen
komt een beeld van toenemende dynamiek naar voren. Aan boord, rond het
schip en aan de horizon manifesteren zich veel ontwikkelingen ten aanzien
van de primaire waterschapstaken. Klimaatverandering en maatschappelijke transities hebben verregaande consequenties voor de taken van de
waterschappen. De coöperatieve samenleving vraagt specifieke eigenschappen van een functionele overheid en technologie en digitalisering brengen
zowel efficiencyvoordelen alsook meer morele vragen met zich mee. Deze
ontwikkelingen zijn uitdagend in termen van inhoudelijke complexiteit alsook de ambiguïteit en het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Zo uitdagend
dat de precieze consequenties voor de waterschappen niet altijd precies duidelijk zijn. Is er nu sprake van meer en beter of toch ook echt van anders? Hoe
dan ook vraagt het om een bestuur dat stuurt op en open staat voor het
anders en niet alleen meer stuurt op meer en beter. Een waterschap dat
proactief is en sterke verbindingen aangaat met de partners in het netwerk.
Een waterschap dat ook actief de ontwikkelingen in zijn omgeving blijft
monitoren. Zo niet, dan zullen de primaire waterschapstaken sterker bediscussieerd worden en het waterschap meer gedistantieerd van de samenleving komen te staan. Anderzijds kunnen de ontwikkelingen de waterschappen de komende jaren maken tot een nog waardevollere speler (meer en
beter). Waterschappen zullen dan wel voldoende in moeten spelen op deze
transities door de primaire (en veelal nog onomstreden) kwaliteiten van
hun organisaties op een innovatieve manier in te zetten (risico’s van anders
mitigeren door te organiseren op B) door sterkere verbindingen aan te gaan
met de partners in hun netwerk (publiek en privaat). Soms in de zo kenmerkende harmonieuze Brabantse bestuursstijl, zeker ook met innovatieve
samenwerkingsvormen, maar soms ook meer zakelijk en met meer daadkracht de toekomst tegemoet.
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Tabel 1: Duiding patronen omgeving waterschappen
patroon

aan boord

rond schip

horizon

meer

beter

anders

Klimaatverandering

Meer aandacht
voor gevolgen
klimaatverandering.

Meer aandacht
voor water
door
omgevingspartijen.

Is waterkwaliteit en
-kwantiteit
nog
beheersbaar?

Extra inzet
op gevolgen
klimaatverandering,
hogere
belastingen,
meer werk
voor de waterschappen.

Klimaatverandering
benutten om
primaire
waterschapstaken beter
uit te voeren.
(Bv. waterkwaliteit verbeteren door
aanvoer water
bij droogte).
Versterkt
legitimiteit
waterschappen.

Klimaatschap,
privatisering
zoetwatervoorziening,
concurrentie
op publieke
taken, risicoacceptatie
burgers en
bedrijven.

Technologische
innovaties

Nieuwe technieken bij
afvalwaterzuivering,
nieuwe
vormen
communicatie
burgers.

Illegale dump
afvalstoffen.
Technische
innovaties
bedrijfsleven.

Risico van
onbekende
stoffen
(toxides),
mens overbodig bij
kunstwerken.

Waterschap
kan meer
stoffen uit
water filteren,
meer burgers
bereiken.

Efficiënter en
effectiever
waterbeheer,
responsievere
overheid.

Privatisering
waterschapstaken, beheersbaarheid watersysteem ter
discussie,
politisering
waterschappen.

Energietransitie

Eerste pilots
energie uit
water, verduurzaming
gebouwen
en arbeidskapitaal.

Toenemende
aandacht
burgers
en medeoverheden.

Toenemende
druk op
ruimtelijke
inrichting,
andere
benadering
assets.

Toename
investeringen
in duurzame
energieopwekking
en energiebesparing.

Gebruik
andere
materialen,
aanpassing
bedrijfsprocessen.

Waterschap
als drager
assets energietransitie.

Circulaire
economie

Eerste
projecten
hergebruik
water en
slib, kiemen
nieuwe
kostenstructuur
waterschappen
(kostenveroorzaker
betaalt).

Toename
hergebruik
materialen in
samenleving.

Op raken
wereldwijde
grondstoffen.

Toename
hergebruik
materialen,
minder
afvalwater.

Efficiënter en
effectiever
waterbeheer,
schoner water
met hogere
bio-diversiteit,
hoger
investeringsagenda bij
gebruik andere
materialen
kunstwerken.

Zuiveringen
worden
energiefabrieken,
nieuwe taken
waterschappen,
Privatisering
waterzuiveringen,
centraal of
decentraal
zuiveren?

Nieuwe
netwerkpositie
waterschappen

Efficiënte
bedrijfsvoering,
functionele
samenwerking.

Medeoverheden
hebben
(gebieds)kennislacune,
missen
uitvoeringskracht en
willen
samenwerken.

Toenemende
vraag naar
(gebieds)kennis,
waterschappen
kunnen
bijdragen aan
uitvoeringskracht.

Samenwerking leidt
tot vergroting
capaciteit
collectieve
overheden.

Sharedservices,
optreden als
een overheid,
complexe
vraagstukken
meer
beheersbaar.

Waterschap
als dienstleverancier
en kennispartner,
overname
taken medeoverheden,
complexiteit
vereist overal
en voortdurend
maatwerk.
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5.	Patronen in bestuur en
sturing
5.1	Eén overheid: van je gaat erover of niet, naar je draagt
bij of niet
Het is een uitspraak waar nog vrij kort geleden overal in de overheidsdienst
met vanzelfsprekendheid naar werd gehandeld; ‘je gaat er over of niet’.
De centrale idee achter dit uitgangspunt is dat vraagstukken altijd
helder belegd moeten zijn bij één aangewezen eerste overheid en dat die
overheid vervolgens als eerste – en als enige – verantwoordelijk is voor de
aanpak ervan. Zo ontstaat een gesloten systeem, waarin elke mogelijke
taak is belegd bij een aangewezen overheid. Die betreffende overheid gaat
aan het werk met de aanpak en kan daarvoor samenwerken met anderen.
Dat doet echter geen afbreuk aan het principe zelf; er is één bestuur
verantwoordelijk. Voor vraagstukken waar logischerwijs meer dan één
overheid of bestuurslaag kan bijdragen wordt één verantwoordelijke partij
aangewezen, die de lead neemt en de interactie met en tussen de anderen
beheert.
Inmiddels een heel ander perspectief ontstaan; je draagt bij of niet. De
achterliggende idee is dat veel maatschappelijke vraagstukken vanuit
hun eigenheid aangepakt moeten worden en dat per definitie niet vanuit
één individuele overheid kan. Overheden zijn functioneel, territoriaal of
thematisch ingericht en opgedeeld; maatschappelijke vraagstukken zijn
altijd integraal. Dat heeft geleid tot een nieuw inrichtingsprincipe, waarin
niet de eigen indeling, maar de aard van het vraagstuk leidend is voor wie
er aan werkt. Wie aan de aanpak iets kan bijdragen doet mee, wie dat niet
kan doet dat niet. Dat betekent dat de partijen die een mogelijke inbreng
hebben kunnen meedoen, maar dat anderen die dat op dat moment voor
dat vraagstuk niet hebben even niet mee doen. Zo verschilt de samen
stelling van de partijen die werken aan het vraagstuk niet alleen per
onderwerp, maar ook per periode Het ene moment ben je erbij, dan voeg
je weer uit. Vanuit het principe van ‘je draagt bij of niet’ is dat een logische
gedachte.
Via dit richtinggevende principe werken verschillende overheden samen
als één overheid aan maatschappelijke vraagstukken. Niet als één orga
nisatie, maar als vloeibare samenwerking tussen verschillende organisaties die zich rondom het vraagstuk groeperen. Werken als één overheid
gaat niet over het omlijnen van de ene overheid, of het bouwen van een
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nieuw instituut, maar om het vloeibaar maken van de grenzen tussen
instituties30.

Eén overheid – anders:
de bestaande procedures, structuren en werkvormen van overheden zijn
goed berekend op een taakgerichte werkwijze, waarin elke overheidsdienst
zijn eigen taal verricht. Samen werken vanuit een gedeelde opgave betekent
dat de logica van de ander(en) meer dwingend wordt in het proces en
bestaande structuren en procedures onder spanning zet. Samenwerken
kan zo ook leiden tot verwatering van democratische principes, politieke
controle en sturing, én het leidt tot veranderende verhoudingen tussen
gevestigde waarden en belangen.

5.2	Vermaatschappelijking: van functionele ketens naar
gevarieerde netwerken
Het principe van samenwerkende organisaties en het weken aan maatschappelijke vraagstukken kreeg in eerste instantie vooral vorm in de poging
om overheden beter samen te laten werken. Met elkaar wel te verstaan.
Bijvoorbeeld in coalities tussen bestuurslagen, tussen diensten, of tussen
bijvoorbeeld waterschappen of gemeenten onderling. Een veel gebruikt
principe daarvoor was dat van ketensturing. De capaciteiten en inspanningen van verschillende voor het vraagstuk relevante overheidsorganisaties
worden bij ketensturing ‘achter elkaar gezet’, zodat ze een samenhangende
opeenvolging van alle benodigde inzet vormen.
Inmiddels is ook dat principe radicaal in beweging. In lijn met het principe
van het organiseren rondom maatschappelijke vraagstukken werken overheden niet alleen meer onderling samen, maar zoeken ze steeds meer het
partnerschap met andere partijen. Bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, verenigingen, ngo’s of groepen burgers. Ook voor deze partijen geldt dat als ze iets kunnen bijdragen ze een
logische plek in het partnerschap hebben. Of ze erover gaan of een achterban representeren is daar niet het criterium; als ze kunnen bijdragen aan
de aanpak dan doen ze mee. Hiermee zijn samenwerkingsverbanden waarin
vraagstukken worden aangepakt steeds meer gevarieerd geworden in hun
samenstelling. Niet meer alleen overheden, al dan niet werkend in PPSconstructies waarin sprake is van een contractrelatie met andere partijen,
30 March, J.G. & J.P. Olsen, Rediscovering institutions: the organizational basis of politics,
Free Press, New York 1989.
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maar gemengde verbanden waarin maatschappelijke partijen, bedrijven én
overheden samenwerken31.
Dat klinkt vanzelfsprekend; wie kan bijdragen heeft een plaats; waarom
ook niet? Toch verandert er met de toenemende variëteit iets wezenlijks in
de samenwerking. De overheid is dan niet de organiserende partij, maar
vaak de volgende partij. De partij die meedoet, in plaats van de partij die het
initiatief heeft en neemt. De overheid is binnen de samenwerking ook lang
niet altijd meer de partij die de normen stelt, of die de onderlinge mores,
regels en prioriteiten bepaalt, maar staat als één van de deelnemende partijen naast de anderen. Dat is een belangrijk verschil tussen het traditionele
ketenbegrip en het werken in netwerkverbanden; in een keten is er sprake
van hiërarchie in de onderlinge relaties. De ene partij heeft het meer voor
het zeggen dan de andere, de ene partij kan in zekere mate de regels stellen
en dwang toepassen. In netwerken is die verhouding afwezig. Partijen hebben veel meer ruimte om in en uit te bewegen en kunnen dus zelf bepalen
welke rol en positie ze innemen. En of ze wel of niet deelnemen. Het organiseren vanuit maatschappelijke vraagstukken gaat dus verder dan ‘slechts’
het werken als één overheid. Het gaat ook om het werken in gevarieerde netwerken waarin de overheid één van de partijen is en daarmee ook zijn eigen
normen en repertoire deels in dienst moet stellen van anderen en het in
overeenstemming met anderen zal moeten zien te brengen. Eén overheid is
zodoende maar het halve verhaal; de werkelijke onderliggende trend is een
beweging naar het werken aan maatschappelijke opgaven in netwerken;
het gaat om overheden die als één overheid samenwerken in rondom opgaven te vormen gevarieerde maatschappelijke netwerken.

Vermaatschappelijking – anders:
er was altijd al verbinding tussen het waterschap en maatschappelijke
partners. Waterschappen zijn gewend om participatief te werken, bijvoorbeeld door maatschappelijke partners, bedrijven of individuele burgers
in beleidsvorming te betrekken en in de uitvoering mee te nemen.
Vermaatschappelijking kan echter ook de verhoudingen fundamenteel
omkeren: niet het waterschap betrekt de omgeving, maar de omgeving is
aan het werk en het waterschap kan daarbij aansluiten. Het waterschap
volgt dan de samenleving en moet zijn eigen repertoire aanpassen aan
de manier waarop de maatschappelijke partijen werken, de prioriteiten
die zij hebben en het tempo dat zij volgen. Dat roept spanningen op met
de klassieke werkwijze en inrichting.
31

Steen, M. van der, J. Scherpenisse en M. van Twist, Sedimentatie in sturing, Systeem
brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren, Den Haag: NSOB, 2015.
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5.3	Regionalisering en een nieuwe rol van de
rijksoverheid
Het werken en organiseren vanuit de opgave maakt dat niet meer de eigen
thematische of functionele indeling leidend is, maar dat de maat en aard
van de opgave bepalend is voor de schaal waarop een vraagstuk wordt aangepakt. Vraagstukken hebben doorgaans een fysieke plaats van handelen;
ze spelen ergens. Vraagstukken hebben een geografische plaats, die in lijn
met de voorgaande bewegingen ook de logische maat en schaal voor het
handelen gaat vormen. Dat is de drijvende kracht achter het patroon van
regionalisering dat steeds meer versnelt. Niet zozeer de bestuurslagen of de
eerder afgesproken schaal van samenwerking is leidend, maar in regionale
verbanden weten partijen elkaar steeds makkelijker te vinden. Zo ontstaan
regionale verbanden, waarin partijen samen optrekken om vraagstukken
aan te pakken. Daarbij gebeurt het ook vaak dat ze vraagstukken met elkaar
verknopen en dat brede regionale agenda’s ontstaan van waaruit inspanningen tot stand komen en coördinatie plaatsvindt 32.
Dat alles staat los van eerdere pogingen om tot nieuwe institutionele verbanden of verbindingen te komen; het gaat hier niet om het fuseren, herindelen, opschalen of afschalen van instituties, maar om het op regionaal
niveau samenbrengen van de verschillende stromen in samenwerking.
Zo ontstaat ‘iets’ – repeterende samenwerking – dat we de regio noemen en
dat langzaam maar zeker meer en meer de werkeenheid van het bestuur
wordt. Dat de regio in het Nederlands bestuurlijk stelsel niet op die manier
‘bestaat’, en dus ook niet helder institutioneel en constitutioneel verankerd
is, wordt daarbij op de koop toegenomen. Vanuit de idee van het organiseren
rond maatschappelijke vraagstukken is dat van ondergeschikt belang.
Interessant hierbij is dat hoewel de regio institutioneel dan misschien niet
bestaat deze economisch, cultureel, maatschappelijk, sociaal en historisch
meestal heel vanzelfsprekend is. Het is alsof eerder vanuit institutionele
verkaveling doorsneden culturele, economische en maatschappelijke samenhang weer leidend wordt. Regio’s worden in dat opzicht niet ‘gemaakt’, ze zijn
er al. Het is eerder zo dat het bestuur aansluit bij de onderliggende verbanden
en samenhang die er economisch, cultureel en maatschappelijk al langer
was. Dat is een belangrijk verschil met de vele ‘gemaakte’ regio’s die we in
het huidige stelsel ook zien. Het mechanisme van de economische, maatschappelijke of culturele regio is veel krachtiger; hier vloeit de samenwer32 Zie ook onderzoek VNG Denktank over regionale samenwerkingsverbanden bij grensoverstijgende vraagstuk-ken: Steen, M. van der, Teisman, G., Poppering-Verkerk, J. van, Ophoff,
P., Buuren, A. van & A. Molenveld. Werkende samenwerking. Handelingsopties van gemeenten
voor het versterken van regionale economie en ar-beidsmarkt. Den Haag: VNG, 2018.
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king vanuit de samenleving en het bestuur kan daarop aansluiten. Bij veel
gemaakte regio’s moet de overheid eerst proberen om de maatschappelijke
organisaties in het veronderstelde of voorgestelde regio-begrip te krijgen.
Tegelijkertijd is het óók zo dat veel van de vraagstukken waarvoor de regio
de logische plaats van handelen is – en de plaats waar energie voor een
oplossing al stroomt – een majeure nationale of internationale component
hebben. Energietransitie en circulaire economie zijn bij uitstek vraagstukken die heel goed regionaal worden aangepakt, maar waarvoor beleid vanuit
de nationale overheid en internationale afspraken van extreem belang zijn.
Dat betekent dat een regionale aanpak zich nooit beperkt tot de regio alleen.
De regio is voor zijn aanpak afhankelijk van wat er nationaal en internationaal gebeurt. Internationale en nationale wetgeving en normering bepalen
mede wat er op het niveau van de regio kan gebeuren. Dat betekent wel dat
ook op die niveaus de integrale benadering en vanuit de kwestie gegroepeerde aanpak van vraagstukken nodig is.
Die trend is nog niet direct zichtbaar, althans niet in het praktisch handelen. Daar wordt weliswaar veel gesproken in termen van gedeelde programma’s en integrale aanpak, maar speelt tegelijkertijd strijd tussen ministeries en diensten over het primaat in de samenwerkingscoalitie. Hetzelfde
geldt voor de verhouding van het rijk tot de regio. De rijksoverheid doet mee
in de regio en zou zijn rol daar als nevengeschikte partij kunnen opvatten.
Andersom zien we ook veel voorbeelden van de rijksoverheid die de regio
benadert als een verlengstuk of een uitvoeringsapparaat van rijksbeleid; de
regio als gebundelde verzameling lagere overheden, die in hun gezamenlijkheid nog steeds onverminderd dienstbaar zijn aan het rijksbeleid. Het is dus
de vraag wat voor de rijksoverheid het spiegelbeeld van regionalisering is;
het is evident dat de rijksoverheid meer ‘in’ de regio komt te staan en ‘met de
regio’ aan het werk zal moeten. Tegelijkertijd is het de vraag wat dat voor de
rolopvatting en positie van de rijksoverheid zal betekenen.

Regionalisering – anders:
het schaalniveau van opgaven is steeds meer regionaal, waar partijen die
samen een regio (menen te) vormen werken aan een aanpak. Dat snijdt dwars
door bestaande verbanden en ‘lagen’ heen. Dat heeft majeure consequenties
voor de rijksoverheid én voor de manier waarop waterschappen hun interbestuurlijke verhoudingen inzetten. Waterschappen zullen zich moeten afvragen
hoe zij hun praktische werkwijze, maar vooral ook hun bestuurlijke en democratische inrichting vormgeven. Dat kan ook betekenen dat ze voor taken niet
voor ‘anders’ kiezen, maar juist bewust vanuit hetzelfde arrangement
doorwerken.
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5.4

Actief burgerschap en toenemende onthechting

Min of meer synchroon met deze ontwikkeling zien we een beweging in de
houding en het handelen van individuele burgers. In de voorgaande delen
ging het vaak over de samenwerking tussen organisaties of verbanden. Maar
ook bij individuen zien we verandering. Zo is er een krachtige beweging van
actief burgerschap en ‘doe-het-zelven’ in het publieke domein. Dit speelt in
alle denkbare domeinen, maar de rode draad achter dergelijke initiatieven is
steeds hetzelfde. Individuele burgers trekken er zelf op uit om in het publieke
domein iets te realiseren wat ze zelf van belang vinden. Ze doen dat niet
zozeer voor het eigen private belang, maar kiezen niet de weg van het collectief voor het handelen. Ze trekken er zelf op uit en interveniëren zelf in de
publieke ruimte33. Dat kan zijn door zelf duurzame energie op te wekken,
door een straat autovrij te verklaren, of door zelf een zebrapad op de openbare weg aan te brengen. We zien op die manier tal van decentrale netten
en voorzieningen ontstaan, die door mensen zelf zijn aangelegd, bedacht
en beheerd. Soms als ‘add-on’ op het bestaande collectieve aanbod, soms
ook als poging om volledig ‘off-the-grid’ te gaan en zelfvoorzienend te zijn.
Dat is de ene kant van de burgerbeweging; toenemende activiteit om zelf, op
eigen manier en op eigen voorwaarden, in het publieke domein publieke
waarde te creëren.
Tegelijkertijd zien we ook een tegengestelde beweging. Heel veel burgers
gedragen zich niet als producent van publieke waarde, maar juist als kritische consument die vindt dat het ‘voor dit geld gewoon goed geregeld moet
zijn’. Voor deze groep moet de overheid gewoon leveren. Deze groep is er
helemaal niet op uit om zelf actie te ondernemen. Men wil dat de overheid
in actie komt en dat er onder alle omstandigheden tegen redelijke (lage!)
kosten voldoende ‘eenheid product’ geleverd wordt. In dat opzicht zijn veel
burger onthecht van het ‘publieke’ in de publieke zaak. Zij voelen zich geen
eigenaar van het publieke domein, of van de vraagstukken die daar spelen,
maar gedragen zich als klant van de overheid en als slachtoffer van de problemen. Ze zien zichzelf niet zozeer als onderdeel van de oplossing, maar
eerder als rechthebbende, als partij die in een (vaak niet werkelijk bestaand)
sociaal contract met de overheid nog maar moet zien of de dienstverlening
goed genoeg is.
Beide bewegingen spelen tegelijkertijd, naast elkaar, en voor sommige
individuen ook door elkaar heen. Mensen kunnen op het ene domein heel

33 Steen, M. van der, Twist, M. van, Chin-A-Fat, N. & T. Kwakkelstein. Pop-up publieke
waarde. Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie. Den Haag:
NSOB, 2013.
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activistisch zijn en op een ander domein heel consumptief. Het dominante
patroon hier is dus niet dat de overheid te maken heeft met of steeds kritischere consumenten of steeds meer zelfredzame actieve burgers, maar dat
overheden te maken hebben met een gevarieerd publiek; het ene moment
een kritische consument die eist dat het goed geregeld is (voor weinig) en
het andere moment een actieve burger die ruimte wil om het zelf te ontdekken en te doen. En op veel dossiers heeft een overheid als het waterschap
te maken met allebei tegelijk, en van alles er tussenin. Dus enerzijds een
enorme drang om decentrale systemen te realiseren en ‘off the grid’
te gaan, en anderzijds – tegelijkertijd – een enorme afhankelijkheid van
centrale systemen, die gebruikers steeds veeleisender tegemoet treden.
Met deze beweging hangt ook samen dat het gezag van de overheid – en
andere professionele domeinen – door burgers minder vanzelfsprekend
wordt geaccepteerd. Dat gaat over gezag in termen van hiërarchie en positie;
burgers luisteren niet meer zomaar naar de overheid. Maar het gaat ook over
gezag in termen van expertise en inhoudelijk overwicht. Veel burgers hebben alternatieve ideeën over hoe dingen werken, over wat problemen veroorzaakt en hoe daar het beste mee omgesprongen kan worden. Dat kan variëren van ‘gevoelens’ tot diepe inhoudelijke kennis die mensen zelf hebben
opgedaan34. Dezelfde trend die dokters bemerken in hun spreekkamer
– de patiënt heeft zich online ingelezen en praat terug – merkt ook het
waterschap in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Deze trend
wordt nog versterkt door wat ook wel citizen science wordt genoemd; mensen
kunnen dankzij scherp gedaalde prijzen van technologietoepassingen
tegenwoordig heel eenvoudig online meetapparatuur aanschaffen en daarmee eigen metingen over condities verrichten. Via internet kunnen ze zich
bovendien eenvoudig en goedkoop organiseren, informatie uitwisselen of
groeperen. Zo bouwen burgers eigen kennisposities op, ontwikkelen ze
eigen expertise, of kunnen ze eenvoudig gebruik maken van de kennis en
expertise van anderen. Het heeft er toe geleid dat overheden in toenemende
mate een publiek ontmoeten dat inhoudelijk wil meedenken alvorens steun
aan een oplossing – of probleemdefinitie – verleent. Het gezag van de waterschappen is niet langer een gegeven: niet omdat ze geen goed werk leveren,
maar omdat andere bronnen en vormen van maatschappelijk gezag en ini
tiatief ontstaan.

34 Schram, J., Twist, M. van & M. van der Steen, Een blik van buiten. Hoe burgers betrokken
(kunnen) zijn bij contro-le en verantwoording. Den Haag: NSOB, 2018.
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De Dommelstroom: een coöperatieve waterkrachtcentrale
Dwars door de Brabantse streken Kempen en Meijerij stroomt de Dommel.
Deels een beek en verder stroomafwaarts een kleine rivier. Op sommige
punten kabbelt het water voort wat zorgt voor een bijna serene rust. Op
andere punten bereikt het water hoge snelheden en laat het geluid zich
beter beschrijven als bulderen. Het is 2011 als vader Jan en zoon Bram Taks
langs de Dommel lopen en zich hardop afvragen waarom de kracht van het
water niet meer wordt benut: ‘waarom gebeurt hier niets mee?’. Bij thuiskomst besluiten zij de daad bij het woord te voegen en te proberen een eigen
waterkrachtcentrale te realiseren.
Na een fase van rekenen, ontwerpen en vergunningen aanvragen gaan
vader en zoon aan de slag om het benodigde budget bijeen te krijgen.
Onder het motto ‘Hier krijgen wij energie van, jij ook?’ werven zij fondsen
en zetten een coöperatie op waar zij mensen overtuigen om lid van te
worden. Het laatste zetje wordt gegeven door Waterschap De Dommel,
gemeente Sint-Michielsgestel en de rijksoverheid in de vorm van concrete
steun en het zorgdragen voor de benodigde vergunningverlening en
Stichting Doen, Rabobank, gemeente Sint-Michielsgestel, Ahold en Het
Groene Woud middels financiële bijdragen.
Inmiddels staat sinds 2016 net buiten het centrum van Sint-Michielsgestel
de Waterkrachtcentrale Dommelstroom. Het is de eerste coöperatieve
waterkrachtcentrale van Nederland. Met de steun van ongeveer vijfhonderd
coöperatieleden hebben vader en zoon Jan en Bram Taks de waterkrachtcentrale gerealiseerd. Bij de stuw valt jaarlijks 250 miljard liter water
bijna twee meter naar beneden. Een vijzelturbine met een diameter van
vier meter zet de kracht van het water om in energie. Per jaar bereikt de
centrale een productiviteit van 600.000 kWh. De energie die de waterkrachtcentrale oplevert wordt gebruikt om tussen de 170 en 200 huishoudens van
groene stroom te voorzien. Het succes van de waterkrachtcentrale heeft
ertoe geleid dat de Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom zich
inmiddels ook richt op andere projecten die bijdragen aan de vergroting
van het bewustzijn voor duurzaamheid, het leveren van een bijdrage aan
de energietransitie en het collectief produceren van duurzame energie.
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Actief én onthecht burgerschap – anders:
waterschappen hebben een uitgebreide ‘participatie-agenda’ en zijn gewend
om op zelfgekozen onderwerpen de interactie met burgers aan te gaan.
Maar wat als burgers zelf het heft in eigen hand nemen en eigen initiatieven
ontplooien? Dat kan helpen bij het realiseren van de eigen doelen van het
waterschap, maar het betekent meestal ook dat er andere waarden zoals
doelmatigheid, rechtmatigheid en rechtsgelijkheid onder druk komen te
staan. Hoeveel ruimte voor verschil en maatwerk kan en wil het waterschap
maken? En hoe gaat het waterschap om met het mogelijk verlies van zijn
positie van ‘natuurlijk gezag’ in het waterdomein?

5.5	Politisering: gevarieerde en gefragmenteerde
vertegenwoordiging
Een dominante en generieke trend in het openbaar bestuur van de afgelopen
decennia is een toenemende fragmentatie in politieke vertegenwoordiging.
Op landelijk niveau is dat te zien in de leegloop van de grote brede volkspartijen, naar een heel breed palet politieke partijen die allemaal een klein deel
van het electoraat representeren. Het heeft ertoe geleid dat meerderheidscolleges steeds vaker drie tot vijf partijen vereisen. En soms zelfs meer. Het
heeft er ook toe geleid dat om hun eigen profiel te midden van al die variëteit
te bewaken partijen steeds actiever zoeken naar niches om zich op te roeren.
Politiek betekent het markeren van verschillen35. Een grote variëteit aan
politieke partijen betekent bijna inherent een uitvergroten en opzoeken van
politieke verschillen. Dat heeft ertoe geleid dat het steeds lastiger is geworden om tot overeenstemming te komen en dat kan de relatief functionele en
‘gedepolitiseerde politiek’ van de waterschappen eenvoudig verstoren.
Deze trend wordt versterkt door een groeiende afkeer van wat ‘elites’ wordt
genoemd. Mensen keren zich af van instituties door wie ze zich tot voorheen
lieten vertegenwoordigen, of waar ze zich naar voegden. Veel nieuwe politieke partijen profileren zich als anti-elitair, als breuk met de gevestigde
orde, als ‘nieuwe politiek’ of als de partij die het echte geluid van de burger
in het politieke centrum komt inbrengen. Zo zijn veel populistische partijen
ontstaan, die zich vaak profileren rondom sterk gevoelde maatschappelijke
thema’s. Ze zetten zich af tegen door de elite gedragen oplossingen en
probleemdefinities36. Electoraal is dat een profijtelijke strategie gebleken
en ook veel van de traditionele partijen maken er steeds meer gebruik van.
35 Lefort, C., Wat is politiek? Amsterdam: Boom, 2016.
36 Veld, R. in ’t,. Kennisdemocratie. Opkomend stormtij. Den Haag: Academic service, 2010

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

53

Het betekent wel dat het bestuur ingewikkelde puzzels heeft te leggen om tot
een agenda te komen. Fragmentatie en populisme veranderen de bestuurspraktijk en zorgen ervoor dat het langer zoeken is naar steun oplossingen
en dat ‘de optimale technische oplossing’ niet meer de vanzelfsprekende
voorkeur geniet. Haalbaarheid is steeds minder een technisch-inhoudelijke
kwalificatie en steeds meer een maatschappelijke vraag; is dit binnen de
grenzen van wat het publiek wil accepteren?
Binnen de waterschappen heeft deze generieke trend een heel specifieke uitwerking. De waterschappen zijn een democratisch bestuur, maar lange tijd
voltrok de vertegenwoordiging zich relatief technisch en ‘gedepolitiseerd’.
Met lijsten of partijen die de rondom de traditionele wateropgave vertegenwoordigden en die vanuit die belangen vervolgens een op consensus gericht
politiek proces aangingen. Inmiddels worden de verkiezingen en ook het
politieke proces dat daarop volgt meer ‘normaal’ – in de zin van gelijkend op
andere vertegenwoordigende organen. Dus meer partijen, die dwars snijden
door de bestaande in partijen gestolde gevestigde belangen. Dat leidt ook tot
meer ‘normale’ processen van collegevorming en politieke agendavorming,
waarbij politieke steun en haalbaarheid aan belang toenemen en technischinhoudelijke argumenten minder dominant zijn. Sommigen zullen daarbij
zeggen dat waterschappen eindelijk werkelijk democratiseren, anderen zullen
vinden dat hiermee de functionele oriëntatie van het waterschapsbestuur
ten onder gaat aan politiek spel. Los van de normatieve duiding is allebei in
zekere mate waar; de kracht van de waterschappen is dat het een bestuur
is, gekozen, representatief en hoewel functioneel nooit technocratisch.
Waterschappen zijn daarom altijd van de samenleving. Politisering intensiveert dat en zorgt voor meer bekendheid met het waterschap en meer gevoeld
eigenaarschap en betrokkenheid.
Maar ook de zorgen zijn reëel. De kracht van het waterschap was ook dat
er relatief stabiel bestuur was, met een stabiele vertegenwoordiging van
de verschillende uiteenlopende belangen, dat via een sterk technischinhoudelijke oriëntatie kwam tot voor betrokkenen optimale oplossingen.
Politisering slaat de basis onder die werkvorm weg, doordat nieuwe partijen toetreden, stabiele verhoudingen verstoord raken en politiek de verschillen zoekt. Dat kan leiden tot een waterschapsbestuur dat meer ‘leeft’,
maar dat minder weet te leveren. Dat is temeer spannend, omdat niet alleen
de politieke constellatie destabiliseert, maar ook de agenda zelf sterk in
beweging is. Dat vereist naast politiek debat over de beste oplossing ook
intens debat over wat de vraagstukken zijn. Een zich nieuw vormende
agenda moet worden ‘gevonden’ in een destabiliserend politiek landschap,
waar in ieder geval een aantal politieke spelregels en patronen niet meer
van toepassing zijn.
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Democratisering en politisering – anders:
politisering is niet alleen een vergroting van de intensiteit van het politiek
debat in en over waterschappen, of de toename van het aantal partijen (en
de afname van de zetelaantallen van grote partijen). Politisering betekent
dat het functionele karakter van het waterschapsbestuur onder druk komt
te staan. Ideologische strijd en normatieve opvattingen komen de waterschappolitiek binnen. Dat kan het gehele politieke speelveld van het waterschap veranderen. Het roept institutionele vragen op: hoe zit het met vaste
zetels en andere institutionele hulpstructuren die passen bij het functionele karakter van het bestuur en de daarin gestolde en vastgelegde politieke
posities? Gevoegd bij de toename van het aantal te behartigen belangen en
de veranderende vraagstukken (natuur, droogte, stedelijk gebied, etc.) zorgt
dit voor serieuze uitdagingen voor de democratie van de waterschappen.

5.6	Maar ook: depolitisering van maatschappelijke
vraagstukken
Toch heeft de voorgaande trend van politisering ook een paradoxaal contrapunt. Bijzonder opvallend aan het werken en denken vanuit maatschappelijke vraagstukken is dat ‘het vraagstuk’ dat voor al die samenwerkingen
leidend is vaak amper gepolitiseerd is. Er gaat een bijna vanzelfsprekende
werking uit van het gebruiken van de term ‘maatschappelijke vraagstuk’.
Die vanzelfsprekendheid zit in het vraagstuk zelf, ‘het is er’, maar ook in de
oplossing. Het werken aan maatschappelijke vraagstukken en het bundelen
van de kracht in maatschappelijke netwerken wekt de indruk dat er oplossingen mogelijk zijn die voor alle partijen even goed zijn, en voor niemand
écht slecht. Het discours van het werken vanuit maatschappelijke vraagstukken suggereert dat er géén verdelingsvraagstuk meer is en dat er voor
elk vraagstuk coalities mogelijk zijn waarin alle belangen goed gediend zijn.
En waarbij er binnen samenwerkingsverbanden manieren zijn om eventuele
verdelingsvraagstukken en probleemdefinities op te lossen, op een manier
die alle partijen recht doet. Regionale samenwerkingsverbanden worden
gezien als plekken waarin de politiek uit de vraagstukken verdwijnt en integraal de oplossing voor het probleem gevonden wordt. De idee is dat zolang
de institutionele deelbelangen verdwijnen, het probleem voor iedereen
opgelost kan worden.
Maar dat is niet hoe het in werkelijkheid werkt. Maatschappelijke vraagstukken zijn politiek, in die zin dat er altijd verdeling plaatsvindt. Tussen
groepen, belangen, gebieden, invalshoeken en ook in de tijd; de één krijgt
meer, de ander minder. En zelfs als oplossingen voor heel veel partijen en
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voor het collectief écht bete zijn, dan nog is er de vraag hoe het met de minderheden zit die zich tot de verliezers mogen rekenen. Het werken als één
overheid zorgt er weliswaar voor dat partijen de krachten kunnen bundelen,
maar het maakt ook dat het steeds lastiger wordt om te ontvlechten waar de
politieke afweging nu precies plaatsvindt en welke vertegenwoordigende
organen daarvoor verantwoording afleggen37. De verkiezingen van waterschappen politiseren dan misschien, maar het politieke proces achter die
aanpak is steeds lastiger te ontvlechten. Regionale samenwerking en het
fluïde organiseren van maatschappelijke coalities rondom vraagstukken
zorgt voor veel opbrengsten, maar draagt ook een potentieel verlies van politieke controle en verantwoording – en rechtsbescherming – in zich.

Depolitisering – anders:
opgaven zijn nooit gegeven, ze zijn altijd gemaakt. De toenemende focus
op maatschappelijke opgaven en regionale kwesties, en het pragmatisch
daaraan werken, betekent ook dat een deel van de ‘zuiverheid’ van de democratie verdwijnt. Samenwerken in netwerken betekent bijna inherent dat
de traditionele structuren voor democratie, vertegenwoordiging en rechtsbescherming niet precies meer werken of passen. Werken in netwerken,
aan maatschappelijke opgaven, is niet zomaar een verlenging van wat er
toch allemaal al gebeurde. Het is een andere vorm van werken, die andere
institutionele structuren onvermijdelijk maakt. De vraag is of dat wenselijk
is, en zo ja, hoe dat er uit kan zien.

5.7

Digitalisering: data-gestuurd én fake en fact-free

In de werkpraktijk van het openbaar bestuur, en zeker ook de waterschappen, is er een majeure beweging rond datagedreven werken. Technologie
dringt steeds verder door in allerlei processen. Daarin doet zich een radicale
verandering voor: de bureaucratie verandert op plaatsen in een algocratie.
Tot nu toe werden data en technologie vooral ingepast in de werkprocessen
van overheden. Bijvoorbeeld door data te gebruiken om een betere analyse
van het vraagstuk te kunnen maken en op basis daarvan een aanpak te ontwikkelen. Of door met behulp van meetinstrumentarium veel scherper en
in real time te kunnen monitoren hoe de stand van zaken in een domein is
en daar besluiten over te nemen. De omkering die plaatsvindt is dat data die
werkprocessen overnemen; data is dan het proces. De data is dan niet de

37 Steen, M.A. van der, J.M., Schulz, Schram, J.M., Frissen, P.H.A. & M. Van Twist.,
Expliciete politiek. Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland, Den Haag: NSOB,
2019.
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input voor een min of meer traditioneel besluitvormingsproces, beleidsproces, of uitvoeringsbesluit, maar de data is daarin zelf leidend. Of zelfbeslissend. In het traditionele werkproces worden technologie en data
gebruikt om de politiek geprioriteerde agenda effectief aan te pakken. In de
nieuwe situatie bepalen data en technologie de agenda, omdat daarin zichtbaar wordt wat er werkelijk nodig is. De data zijn niet het instrument in de
handen van de expert, maar de data zijn bepalend voor wat anderen moeten
doen. Data zijn dan agenda-zettend in plaats van volgend en uitvoerend;
data-gestuurd werken is veel meer dan alleen een volgende stap in het
‘gebruik’ van data in het werk van een waterschap.
Dat krijgt onder andere vorm in steeds meer ‘macht’ voor algoritmen, die op
basis van de data die ze verzamelen over de real time toestand in het systeem ‘besluiten nemen’ over het beheer en de besturing van het systeem38.
Dat kunnen besluiten zijn binnen de kaders die de beleidsmakers stellen,
maar het kunnen net zo goed besluiten zijn over de kaders. Een logische volgende stap in dat proces is om niet alleen de real time toestand in het systeem bij die besluiten mee te wegen, maar om ook te handelen op basis van
een prospectieve analyse en preventieve maatregelen te treffen. Het systeem
kan ‘voorzien’ dat bepaalde effecten zullen optreden en kan op basis van die
analyse handelen. Dat klinkt als ‘praktisch handig’ en als een proces waar
niemand tegen kan zijn. Het gaat immers om het voorkomen van problemen
en om het vermijden van schade door tijdig handelen. Tegelijkertijd zijn het
omstreden kwesties; bij veel besluiten over de besturing van een systeem
zijn er winnaars en verliezen. Nu worden die besluiten genomen door ‘echte
mensen’ die niet alleen ‘mens’ zijn, maar bovenal aanspreekbaar zijn op hun
handelen. Bij algoritmen is dat anders. Zeker niet bij de volgende generatie
algoritmen, die niet meer zozeer door mensen worden geprogrammeerd,
maar die zelflerend zijn en zichzelf steeds verder doorontwikkelen. Diezelfde
ontwikkeling zien we in de sensoren die informatie verzamelen over het systeem. Nu zijn dat vaak letterlijk fysieke installaties die door mensen op door
hen bepaalde strategische plekken in het systeem zijn geplaatst. De volgende
generaties sensoren zijn veel meer zelf-zoekende, beweeglijke en daarmee
ook zelf ‘strategiserende’ technologieën die hun eigen vindplaats zoeken. De
hoeveelheid data en analyse die dergelijke systemen verzamelen is voor
mensen op twee manieren niet meer beheersbaar; het totaal aan data is voor
mensen cognitief niet meer te overzien (en te begrijpen) en de beslisregels
van de systemen die de data verzamelen en analyseren zijn ook niet meer
transparant en reproduceerbaar te maken. De mens weet dan letterlijk niet

38 Zie ook het werk van Cathy O’Neill op dit punt: O’Neil, C. Weapons of Math Destruction:
How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown Publishers,
2016.

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

57

meer wat het systeem doet, maar draagt wel nog steeds verantwoordelijkheid voor het ‘handelen’ van het systeem.
Deze vorm van data-analyse zorgt nog voor een andere kwestie. Technologie
zorgt voor sensor-kwaliteit en voor data-kwantiteit die nieuw detail,
nieuwe categorieën en nieuwe patronen bloot zal leggen. Zowel op het
microniveau in de kleine details van systemen; bijvoorbeeld doordat nieuwe
stoffen in het water in beeld komen, die voorheen eenvoudigweg nog
niet zichtbaar waren. Maar ook op macroniveau, doordat analyse patronen
zichtbaar maakt in het complexe ecosysteem die eerder niet vindbaar
waren. Dat betekent dat een belangrijk houvast in beleid, sturing en normering vermindert in relevantie; historische reeksen, vergelijkbaarheid en
trends ten opzichte van het verleden zijn letterlijk niet meer van toepassing. Er bestaat geen benchmark voor de beoordeling van dankzij nieuwe
technologie nieuw aangetroffen stoffen of patronen in het systeem. Het
betekent dat veel bestaande beleid en bestaande normering niet meer van
toepassing is en dat daarvoor nieuwe normen en beleidskaders moeten
worden ontwikkeld.
Nieuwe technologie zorgt er in combinatie met de hiervoor beschreven
trend van actief burgerschap ook voor dat ‘anderen’ dan de overheid meer
informatie gaan verzamelen over de systemen die waterschappen beheren.
We hadden het hiervoor al kort over deze trend van ‘citizen science’ en de
gevolgen ervan voor de acceptatie van het gezag en de expertise van het
waterschap. Hier werken we deze trend nog wat verder uit. De drijvende
kracht achter de decentrale beweging van data-verzameling en analyse is de
enorme afname van de kosten van hardware en de eenvoudige toegang tot
netwerken voor het gebruik ervan. Sensor-capaciteit en data-analyse waren
ooit dusdanig kapitaalintensief dat ze alleen voor grote gebruikers en centrale entiteiten betaalbaar waren. Inmiddels is dat veranderd en zijn ze
goedkoop en heel eenvoudig beschikbaar. Dat geldt voor de apparaten zelf,
maar ook voor de interpretatie van de gegevens. Via internet kunnen dergelijke decentraal gebruikte apparaten gekoppeld worden aan omvangrijke
netwerken van ‘peers’ en aldaar worden geanalyseerd. De onderliggende
logica daarbij is niet die van het centraal gebouwde en aangestuurde systeem, maar van de ‘wiki’; mensen bouwen decentraal, als peers, het systeem
waarin iedereen uit eigen beweging zijn of haar deel van de analyse aan het
geheel kan toevoegen. Dat opent het speelveld van sensoring en analyse letterlijk voor allen39. Wat die ‘allen’ meten en analyseren is aan henzelf en

39 Shirky, C., Here comes everybody. Revolution doesn’t happen when society adopts new
technology, it happens when society adopts new behaviors. New York: Penguin Putnam
Inc., 2008.
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beperkt zich niet tot aangegeven voorkeuren of kaders voor metingen. Die
informatie vindt vervolgens zijn weg naar het publieke domein en het maatschappelijke debat 40. Dat gebeurt al met geluidsmetingen rond Schiphol,
recent ook in Lelystad, en de aardbevingen in Groningen. Dat zijn uitzonderingen die voorsorteren op een nieuwe regel, waar rijksinstituten zoals het
RIVM nu al mee worstelen. Citizen Science wordt steeds meer een factor van
betekenis in de werkpraktijk van organisaties die informatierijke systemen
beheren en die langzaam hun historische primaat over de informatie en de
analyse verliezen aan ongedefinieerde anderen.
Citizen science en ‘wiki-productie’ van informatie en analyse zijn nog
de vriendelijke uitdrukkingen van de gevolgen van nieuwe technologie.
De verspreiding van desinformatie, fake-news en fake-data is een veel
agressievere vorm van deze trend. Hier gaat het niet om mensen die zelf de
data uit hun eigen metingen aan netwerken toevoegen, maar om actoren
– of digitale entiteiten – die zelf ‘nep-items’ toevoegen aan de systemen.
Fake news is daarvan de meest simpele vorm; een onwaar bericht, dat door
middel van feiten in ieder geval gefalsificeerd kan worden. Dat het brede
publiek die falsificatie niet gelooft is voor dit specifieke punt nog even van
minder belang. Belangrijk hier is dat falsificatie in ieder geval kan. En
volgende generatie ‘nep’ is fake-data, waarin de data in de systemen zelf
‘fake’ is en ook amper geverifieerd of gefalsifieerd kan worden. Het kan data
zijn die voortkomt uit ‘echte’ sensoren, die ‘fake’ data produceren. Vervolgens
kunnen uit die ‘neppe’ data ‘echte’ nieuwsberichten worden gegenereerd.
Echt en nep versmelten dan en ze zijn bijna niet meer te onderscheiden.
Systemen kunnen echte en ‘oprechte’ besluiten nemen op basis van neppe
data. Voor op kennis, analyse en expertise gebaseerde systemen is dit een
majeur probleem; als objectieve feiten er niet meer zijn en/of er niet meer
toe doen, dan valt de basis onder dergelijke systemen weg.
Dit probleem wordt groter bij systemen waarin de data de natuurlijke waarneming geheel vervangen. Vroege uitdrukkingen van die beweging zijn
de recente ongelukken met de nieuwe generatie Boeing-vliegtuigen; ‘valse
data’ over de stand van de neus van het vliegtuig zet hier een door de piloten
niet meer terug te draaien veiligheidssysteem in werking. De natuurlijke
waarneming dat de neus niet te ver omhoog staat is voor het systeem niet
meer relevant, omdat het systeem juist gebouwd is om een (bedoelde of
onbedoelde) valse natuurlijk waarneming te corrigeren. Zo belanden het
toestel, de piloten en de passagiers in een vicieuze loop die uiteindelijk altijd

40 Zie ook het werk van Surowiecki, J. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter
than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economics, Society and
Nations, London, New York: Little Brown, Anchor Books, 2004.
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eindigt in een fatale crash van het vliegtuig. Het ‘voordeel’ van dit voorbeeld
is dat er dankzij de enorme frequentie van het vliegverkeer er in korte tijd
letterlijk miljoenen toepassingen van het systeem zijn, die de ‘flaws’ inzichtelijk maken. Hoe pijnlijk het ook is, maar de crashes van de Boeings helpen
het systeem om te leren. Maar voor systemen die nauwelijks in de praktijk
gebracht worden en amper ‘echt’ hoeven te werken komen die systeem
fouten – al dan niet bewust aangebracht – veel minder in beeld. Dan wordt
pas in de kritische omstandigheden waarin ze écht moeten werken duidelijk
of en hoe ze functioneren.
Digitalisering zorgt dus voor unieke kansen, maar net zo goed voor een uitzonderlijke nieuwe categorie problemen. Als steeds meer systemen draaien
op de toepassing van data en algoritmen, en steeds minder worden aan
gevuld met natuurlijke waarnemingen, dan neemt de gevoeligheid voor
kwade bedoelingen groter. Naarmate digitalisering steeds meer de directe
aansturing van vitale infrastructuren of vitale processen beheerd wordt
dat probleem ernstiger. Temeer omdat de beveiligingsstructuren voor dergelijke systemen afhankelijk is van de kleinste ‘gaten’ in de beveiliging. De
meeste succesvolle hacks verlopen niet via de frontlijn, maar via schijnbaar
irrelevante apparatuur die is aangesloten op het netwerk. Nu steeds meer
apparaten via internet-of-things deel uitmaken van grotere en meer vitale
netwerken wordt de koelkast in de kantine, met een kleine data-functie en
daarom aangesloten op het netwerk, voor hackers de nieuwe toegang tot
de waterkering. En dat is een op basis van precedent voorstelbare ingang,
een ‘known-known’. De werkelijke toekomstige toepassingen zijn zonder
twijfel ernstiger, gevaarlijker en meer ongrijpbaar.
Een laatste kwestie in relatie tot digitalisering is de vraag wat het virtuele
domein betekent voor de voor het openbaar bestuur traditionele kernwaarden als politiek primaat, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. De rechtsorde
en de politieke orde zijn gebouwd rondom een fysieke realiteit. De virtuele
werkelijkheid is daar ofwel in ingepast, of de klassieke principes worden
toegepast op de virtuele realiteit. Dat is mogelijk, zolang de virtualiteit zich
tot een niches of een ‘deel’ in het grotere geheel beperkt. De komende tien
jaar verandert die realiteit. Dan slaat de virtualiteit om tot een volwaardig
geheel naast de fysieke werkelijkheid. En op sommige terreinen neemt de
virtualiteit het van het fysieke over, al dan niet bedoeld. Dat is op zichzelf
niet problematisch en op sommige terreinen zal het zelfs gewenst zijn;
denk bijvoorbeeld aan medische technologie en allerlei manieren om via
data-analyse ongelukken en rampen te voorkomen. Maar het werpt ook de
vraag op welke politiek, ethiek en rechtsbescherming er dan voor in de
plaats komt? Het eerder genoemde ‘probleem’ van de algoritmen is daarvan
een vroege uitdrukking. Welke rechtsbescherming geldt er voor burgers
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tegen een zojuist door een algoritme genomen besluit? Bijvoorbeeld als het
algoritme besluit dat hun huis en tuin dienstdoen als overloopgebied voor
een naderende overvloed in het rivierengebied. Welke politieke controle en
sturing geldt dan nog en welke rol spelen de politici, bestuurders en volksvertegenwoordigers daarin? Dat lijken grote vragen voor ‘ver weg’, maar
bij nader inzien zijn het kwesties die al ‘gewoon’ en alledaagse actueel zijn.
Ze doen zich al voor en zullen zich de komende tien jaar verder opdringen.

Digitalisering – anders:
digitalisering is een niet te keren beweging in het openbaar bestuur, die
ook voor de waterschappen grote gevolgen heeft. Zowel in het uitvoerende
vermogen om publieke waarde te realiseren, als in de democratische structuren waarin publieke waarde wordt benoemd en besproken. Sommigen
zien digitalisering als een instrumenteel verlengstuk van wat nu al gebeurt;
‘een middel om het leven makkelijker en efficiënter te maken’. De seinen
lijken echter een andere kant op te wijzen. Zoals in veel andere sectoren
draait digitalisering de werkprocessen, verhoudingen en structuren geheel
om. Waterschappen kunnen veel baat hebben bij digitalisering, maar die zal
ook altijd een prijs hebben in de omkering en radicale verandering van de
positie en invulling van de waterschappen. Dat betekent dat waterschappen
zich goed moeten afvragen, ambtelijk maar vooral ook politiek, welke weg
en hoever zij willen gaan met data, digitalisering en algocratisering.

5.8	Conclusie: pragmatisch en opgavegericht, rechtstatelijk en democratisch
Als we deze trends bij elkaar nemen dan komen we uit op een paradoxaal
geheel van gelijktijdige maar tegenstrijdige bewegingen. Aan de ene kan zijn
er patronen die ervoor zorgen dat een pragmatische opgavegerichte manier
van werken aan maatschappelijke kwesties méér gebeurt en gemakkelijker
gaat. We zien dat de regio daarvoor steeds meer het passende schaalniveau
is en dat partijen zich op regionaal niveau goed en gemakkelijk weten te
organiseren. Dat gebeurt in de context van een actieve en energieke samenleving, waarin burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich
profileren als participanten in de aanpak van opgaven. Digitalisering en
toepassingen van nieuwe technologie maken dat ook mogelijk. Zo dienen tal
van nieuwe arrangementen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zich aan. Waterschappen zijn goed gepositioneerd om in deze veranderende context te opereren. Ze hebben veel te bieden en lijken vooralsnog
goed in staat om in pragmatische regionale allianties te werken aan maatschappelijke opgaven.
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Gelijktijdig zien we ook tegengestelde bewegingen. Daarin neemt de bereidheid om mee te doen in allianties juist af en zien we toenemend kritisch
consumentisme, waarbij de eisen aan de overheid steeds verder toenemen,
terwijl de tolerantie voor kosten en fouten afneemt. De politisering van
waterschappen is deels ook een uitdrukking daarvan; partijen worden
actiever in het bestuur van waterschappen, vanuit een behoefte om het
waterschap te beteugelen en dwingender te zijn in de prioriteiten – en de
begrenzing – van wat het waterschap doet. Dat kan dus evengoed een kracht
zijn voor minder integraal, minder maatschappelijk en minder opgave
gericht werken vanuit het waterschap. Daar hoort ook bij dat de expertise
en kennis van de waterschappen minder voor lief wordt genomen en dat
alternatieve overtuigingen, of realiteiten, meer en meer gaan concurreren
met de kennis en expertise van de waterschappen. Het gezag van het handelen van het waterschap neemt dan eerder af dan toe en pogingen om
vanuit de traditionele positie van kennis en expertise dat gezag te herwinnen zijn dan bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Zo zijn er veel patronen die meervoudige consequenties voor waterschappen hebben. Technologie kan tot diep in de haarvaten van de taken en processen van de waterschappen toegevoegde waarde bieden, maar het kan
die taken en processen net zo goed diep aantasten. En dat kan tegelijkertijd
gebeuren. Dat betekent dat waterschappen zich moeten voorbereiden op
diepe gevolgen, die de kern van hun activiteiten raken. Belangrijk daarbij
is ook dat ze zich daarbij ook zullen moeten bezinnen op de basis van waaruit ze werken. Waterschappen zijn politieke besturen, die democratisch
zijn gekozen en die handelen vanuit en volgens de principes van de rechtstaat. Dat zijn onmiskenbare eigenschappen van goed bestuur en die zullen als principe ook niet verdwijnen. Maar ze zijn zelf – als principe en in
hun invulling – net zozeer object van de hier geschetste ontwikkelingen.
Het is te simpel om te zeggen dat digitalisering en het werken in regionale
verbanden ‘zal gebeuren op een manier die past bij de principes van democratische controle en rechtstatelijke kwaliteit’. Veel realistischer is het om
te zeggen dat het in regionale verbanden opgavegericht werken onvermijdelijk zal leiden tot veranderingen in de manier waarop de principes van de
democratie en rechtstaat invulling krijgen. Datzelfde geldt voor digitali
sering. Waterschappen kunnen dus niet vanuit hun gelijkblijvende kern
opereren in een ‘andere’ omgeving; ook de kern zelf zal onder druk van de
ontwikkelingen en trends ingrijpend veranderen. De worsteling van het
nieuwste waterschap zal zijn om én de taken én de kernprincipes opnieuw
uit te vinden en te laden op een manier die past bij de uitdagingen van
de nieuwe tijd – met behoud van de principes en uitgangspunten die de
waterschappen de voorgaande eeuw hebben opgebouwd.
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Conclusie: meervoudig bestuur als standaard
De bewegingen die we in dit bestuurlijk luik laten zien wijzen niet één kant
op. Trends kunnen verschillende uitkomsten hebben en in verschillende
snelheden bewegen. Maar belangrijker nog, ze wijzen niet één richting
op maar bewegen naar grotere variëteit. Dat betekent dat voor sommige
onderwerpen voor de Brabantse waterschappen zal gelden dat ze veel meer
en systematisch samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke partners vereisen. Voor andere onderwerpen zal tegelijkertijd
gelden dat ze juist vereisen dat het waterschap zelf, deskundig en vaardig,
zijn eigen taak eigenstandig blijft uitvoeren.
De eerste les die wij uit de bestuurlijke trends trekken is dat van waterschappen het vermogen wordt gevraagd om veel preciezer en systematischer te overwegen en te bepalen welke rol, positie en aanpak men kiest:
aansluiten bij de netwerken, of zelfstandig het ‘gewoon zelf goed doen’.
Dat kan allebei en het zal per opgave verschillen wat het beste past.
Meervoudigheid is daarmee de standaard. Opereren in netwerken is dan
niet meer de standaard waarmee de waterschappen afwijken van de reguliere vorm van werken, maar het per opgave bepalen welke aanpak het beste
past is zelf de standaard. Die gelijktrekking van meer vormen van werken
als ‘normaal’ is wat gevraagd lijkt om met de trends en ontwikkelingen
om te gaan.
Een dergelijke standaard heeft gevolgen voor de aanpak per opgave en de
te volgen strategie. Maar er zijn ook grote gevolgen voor de inrichting van
de waterschappen, de netwerken en de instituties zelf. Als meervoudigheid
de werkwijze is, dan vereist dat een inrichting van de democratie, het
bestuur, politieke procedures, processen van verantwoording en niet te
vergeten een inrichting van de ambtelijke organisatie die in staat zijn om
dat ook als standaard te doen. Veel van deze elementen zijn nu ingericht
volgens een taakgerichte wijze. Die past onverminderd goed op een aantal
opgaven, maar past niet goed op een aantal andere opgaven. Meervoudig
werken – het per opgave kiezen van de best passende manier van werken –
vereist daarom een institutionele inrichting, systemen en structuren die
daartoe in staat stellen.
In deze notitie is veel aandacht voor verandering en disruptie. Veel traditionele waarden van het waterschap komen onder druk te staan door
bewegingen die vaak buiten de controle van de waterschappen liggen.
Politieke veranderingen zijn daarvan het meest illustratieve voorbeeld.
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Maatschappelijke veranderingen en de intensivering van politieke
beweging kunnen ertoe leiden dat de traditioneel relatief functionele
waterschapdemocratie snel ‘normaliseert’. Dat wil zeggen, dat de politieke
strijd die kenmerkend is voor de Tweede Kamer, gemeenteraden en provincies, en die niet altijd met feiten gevoerd wordt, zich ook aan waterschappen
opdringt. Normalisering kan een verstoring van de gevestigde politieke
omgangsvormen, mores en mechanismen voor besluitvorming betekenen.
Dat kan de specifieke rol en taak van waterschappen ernstig onder druk
zetten, met grote gevolgen voor veiligheid en kwaliteit. Hetzelfde is te
zeggen over de veranderende opgaven en taken waar het waterschap mee
te maken krijgt. Als droogte belangrijker wordt, dan roept dat vragen op
over bijvoorbeeld de positie van de agrarische sector en de verhouding
daarvan ten opzichte van andere waarden en belangen. Dat is geen aanklacht tegen die specifieke sector, maar een observatie dat de bestaande
verhoudingen representatief en begrijpelijk zijn vanuit de ‘vorige’ balans
in taken en opgaven; als de taken en opgaven veranderen dan is het logisch
dat ook verhoudingen mee veranderen. Tegelijkertijd roepen dit soort
‘logische’ gevolgen ook belangrijke vragen op: welke veranderingen willen
de waterschappen bewust niet doorvoeren of doorzetten? Wat moet hetzelfde blijven, ook of misschien wel juist onder grote maatschappelijke
druk van grote maatschappelijke bewegingen buiten. Welke waarden en
verhoudingen moeten blijven, mogelijk ook als tegenwicht tegen beweging
buiten? Werken vanuit de opgave bijvoorbeeld is goed, maar wat doet het
met basiswaarden als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, verantwoording
en politieke sturing of controle? Een toekomstagenda van de Brabantse
waterschappen vereist niet alleen een beeld van wat er anders zou moeten,
maar ook om wat behouden moet blijven, wellicht zelfs tegen elke prijs.

64

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

6.	Meer, beter, anders: van
A naar B, via de weg en de
regels van B
De hierboven beschreven trends laten één ding met zekerheid zien: de
toekomst brengt voor de waterschappen grote veranderingen met zich
mee. Toekomstgericht bestuur gaat om het werken vanuit wat voor de toe
komstige thema’s en omstandigheden nodig is. Daarvoor hebben we in deze
notitie beelden aangereikt van mogelijke toekomstige thema’s en de mogelijke gevolgen daarvan voor de waterschappen. Wat de gevolgen zullen zijn
weten wij natuurlijk ook niet, dat is en blijft onzeker. Maar in de duiding van
trends hebben we ons niet beperkt tot meer en beter, we hebben nadrukkelijk ook anders benoemd. Toekomstgericht bestuur is niet alleen ‘klaar’ voor
meer en beter, maar is ook toegerust op anders. Strategie voor de toekomst
verloopt niet van A naar B, maar komt via B tot stand.
De Brabantse waterschappen werken net als alle andere waterschappen vanuit een min of meer vaste lijst prioriteiten. Denk aan veiligheid, kwaliteit,
voldoende beschikbaarheid, zuivering en het bepalen en beheren van het
grondwaterpeil. Er zijn verschillende belangen – veiligheid, landbouw, economie, natuur, platteland, stedelijk gebied – die allemaal een plek moeten
krijgen in de prioritering en de agenda van waterschappen. Onze ronde laat
zien dat die verhoudingen sterk in beweging zijn. De ruimte om op alle
mogelijke waarden te intensiveren is er niet meer. De onderlinge verhou
dingen komen onder spanning te staan. Dat betekent dat de Brabantse
waterschappen zich moeten bezinnen op de verhouding tussen waarden en
belangen. De huidige verhoudingen doen dat ook al, niet elke prioriteit staat
even hoog op de lijst. Maar dat zijn de verhoudingen vanuit A en niet per se
de verhoudingen die vanuit de toekomstige ontwikkelingen bezien volgen.
Daarom is het nodig om waarden, belangen, taken en verhoudingen opnieuw
politiek te prioriteren. Niet als logisch verlengde van A, maar door het
gesprek te voeren over welke prioritering vertrekkend vanuit B wenselijk is.
Waterschappen kunnen niet vanuit hun gelijkblijvende kern opereren in
een ‘andere’ omgeving. Het gaat niet om aanpassingen in de marges, aan
de uiteinden van wat er allemaal al is. Ook de kern zelf zal onder druk van de
ontwikkelingen en trends ingrijpend veranderen. In de waterschappen zijn
belangen van de afgelopen decennia in hun verhoudingen gestold. Die
belangen zijn onverminderd van belang, maar vanuit ‘B’ bezien zijn er voor
veel thema’s ook heel veel andere belanghebbenden die er óók toe doen.
Hebben die een goede en volwaardige plaats aan tafel? Zijn de thema’s van de
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toekomst goed bedeeld op de agenda, of domineren daarop nog de priori
teiten van de afgelopen jaren? De toetsvraag daarbij is steeds wat er vanuit
de toekomstige omstandigheden en issues nodig is. Dat er in Brabant van
uit harmonie, in samenwerking, oplossingen voor gedeelde vraagstukken
moeten komen staat niet ter discussie. Het is wel de vraag welke harmonie,
met wie, en in welke verhouding dat bezien vanuit de toekomstige thema’s
en omstandigheden zou moeten zijn. Hoe ziet de voor de Brabantse ver
houdingen en werkwijze kenmerkende harmonie er vanuit B uit?
Datzelfde geldt voor de inrichting van de democratie van de waterschappen.
De huidige vormen zijn gestolde verhoudingen uit een periode met eigen
opgaven en andere verhoudingen. De vraag voor de Brabantse waterschappen is of die verhoudingen nog passen bij de veranderende taken en maatschappelijke opdrachten waar de waterschappen voor staan. Ook hier gaat
het niet om het loslaten van onderliggende principes van democratische
sturing en controle, van functionele vormen van vertegenwoordiging en het
op enige manier vastleggen van onderlinge verhoudingen tussen waarden
en belangen. De vraag is hoe dat kan gebeuren op een manier die past bij
de toekomstige uitdagingen en onzekerheden. Hoe zien de institutionele
verhoudingen en de democratische inrichting er vanuit B uit?
Maatschappelijke opgaven, nu en in de toekomst, kunnen steeds minder
goed worden aangepakt vanuit één geïsoleerd perspectief. Er is niet één
overheid die alle vraagstukken aan kan of aanpakt. Het is logischer om de
inzet van veel betrokken partijen rondom opgaven te groeperen, waarbij
elke partij inbrengt wat voor dit vraagstuk behulpzaam kan zijn. Dat betekent samenwerking tussen besturen en bestuurslagen, en vaak ook met
maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Dat doen de waterschappen in Brabant ook al. De verhoudingen met de provincie en steden is
er, er is veel onderlinge samenwerking en de relaties met het veld zijn volgens de geïnterviewden relatief krachtig. En tegelijkertijd is dat niet het
einde van het verhaal. Het maakt verschil of waterschappen samenwerken
als ‘add-on’, als extra repertoire naast de reguliere werkwijze, of dat ze dat
doen vanuit de kern. Werken in samenwerkingsverbanden rondom opgaven
gebeurt al, maar krijgt vanuit B meer urgentie.
In deze notitie hebben we op basis van gesprekken met betrokkenen bij de
Brabantse waterschappen en door het bestuderen van studies en rapporten beschreven wat kiemen van belangrijke toekomstige veranderingen
zijn. Dat suggereert een analyse van ‘de onzekerheden’. We benoemen hier
weliswaar zoekrichtingen en mogelijke uitwerkingen daarvan, maar dat is
niet de essentie van het rapport. De essentie is dat het de waterschappen
gevoelig maakt voor de volle breedte van de mogelijkheden die zich kunnen
66

Het Nieuwste Waterschap

Inhoudsopgave

voordoen. Dat moet urgentie en sensitiviteit aanwakkeren om ontwikke
lingen permanent te volgen en daarbij continu op zoek te blijven naar de
mogelijke unknown-unknowns, de blinde vlekken en de onvoorziene uitkomsten. Omgaan met onzekerheid vereist geen finale analyse, maar juist
een permanent vermogen en een continu proces van zoeken, tasten, uit
proberen en bespreken van mogelijke toekomsten. Deze notitie is niet het
einde van het gesprek, maar zou het begin van een doorgaand zoeken naar
onzekerheid en mogelijke toekomst moeten markeren.
Voor de hier benoemde onzekerheden is vaak niet duidelijk wat de precieze
gevolgen zullen zijn. De oplossingen zijn al helemaal niet bekend. Dat hoeft
ook niet. Omgaan met principiële onzekerheid vereist geen strategie van
lange termijn plannen die als een blauwdruk vastleggen wat er de komende
jaren nodig is. Het vereist ook geen kant en klare oplossingen die kunnen
worden ingevoerd. Omgaan met onzekerheid gaat veel meer om ‘strategisch
incrementalisme’: het vermogen om in kleine stappen, al proberend en via
praktische pilots en pogingen, toe te werken naar een ambitieus doel voor de
toekomst. Dit gaandeweg ontdekken wat werkt, en wat het probleem precies
is, past heel goed bij de sterk ontwikkelde uitvoeringsagenda en capaciteit
die waterschappen al hebben. Wat het beleid precies moet zijn, wordt bij
strategisch incrementalisme goeddeels in de uitvoering ontdekt: daar wordt
inzichtelijk wat werkt, wat er al gebeurt, waar de benodigde kennis aan
wezig is, en wat vanuit ervaring ook niet werkt en waar de waterschappen
beter mee kunnen stoppen. Uitvoeringskracht is vanuit B bezien een groot
goed: vanuit uitvoering ontstaat werkende weg een scherper beeld van de uitdagingen van B en de mogelijke oplossingen daarvoor.
Onzekerheid, toekomst en risico’s worden vaak in organisaties onderge
bracht in systemen voor risicomanagement en kennismanagement. Dat is
niet verkeerd, maar het werkt in de hand dat organisaties onzekerheden
beperken tot hun eigen domein en tot de onderwerpen die zij goed kunnen
overzien. Voor veel van de hier benoemde onzekerheid geldt dat het beeld rijker en scherper wordt als de zoektocht gezamenlijk is. Met partners, maar
ook met onverwachte en ongebruikelijke anderen. Juist door verschillende
perspectieven, partijen en nieuwe stemmen in te brengen ontstaat een rijk
en gevarieerd beeld van wat toekomstige ontwikkelingen kunnen betekenen. Waterschappen zijn hiervoor uitstekend in positie. Ze beschikken vanuit hun uitvoeringsgerichte perspectief over veel directe relaties met bedrijven en kennisinstellingen, en ze hebben vanuit die lijn al veel maatschappelijk
contact. De Brabantse waterschappen hebben daarnaast veel contact met
gemeenten en met de provincie en zijn daarmee goed gepositioneerd om in
gezamenlijkheid de zoektocht naar toekomstige ontwikkeling voort te zetten. Deze notitie kan daarbij fungeren als de kaart in het verhaal van Weick,
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waar wij deze notitie mee begonnen. Het kan het vehikel zijn voor waterschappen, andere besturen en partners om gezamenlijk betekenis te geven
aan ontwikkelingen en op basis daarvan ‘strategieën voor B’ te formuleren.
Henry Mintzberg benoemt strategie als voor een organisatie wat persoonlijkheid voor een mens is. Strategie is niet het plan of de in te nemen positie
van de organisatie, het is de persoonlijkheid van de organisatie. Wat voor
soort persoonlijkheid past goed bij onzekere toekomst en grote turbulentie
in de omgeving? De wil om te zoeken, de overtuiging om verrast te worden,
de ‘wetenschap’ dat de toekomst anders dan gedacht zal lopen, en het ver
mogen om voortdurend het verschil aan te brengen tussen het bekendebekende, het bekende-onbekende en datgene wat principieel onkenbaar is.
Dat is geen kennisvraag, het is eerder een houding. Alertheid en permanente
discussie over de betekenis van toekomstige ontwikkelingen (over ‘B’) zijn
houdingskernmerken van waterschappen; Toekomsttafels, innovatiemakelaars, maar ook de strategische agenda van het DB en AB zijn daarvoor
belangrijke dragers.
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Over NSOB
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een
hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de
hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis
over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur
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met elkaar verbonden. De NSOB organiseert opleidingen, publieke
debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

