15 september 2008

RBVV presenteert WaterVisie voor Waterschapspartijen
In de aanloop naar de verkiezingen van nieuwe bestuursleden voor de Waterschappen, presenteert
Regio Belang Veluwe & Vallei(RBVV) haar WaterVisie aan deelnemende WaterSchapsPartijen.
RBBV verwacht van de WaterschapsPartijen dat zij de belangen van haar achterban
op een verantwoorde wijze zullen meenemen in doelstellingen en beleidsbeslissingen.
RBVV constateert dat de vernieuwde - bredere - risicobenadering van de commissie Veerman op
hoofdlijnen aansluit bij de RBVV - Maatschappelijke en Economische Effect Rapportage
(MEER) en analyse,
en bij het RBVV gedachtegoed van het “Recht op Duurzaamheid”
en het in het Internationaal Recht bestaande “Voorzorgsbeginsel”.
Dit betekent dat WaterThema’s in integrale (financiële)GebiedsOntwikkeling, duurzaam dienen
te worden uitgevoerd en dat mogelijke schaderisico’s,
waarbij het om meer gaat dan alleen economische schade zoals:
•
schade aan landschap, natuur en cultuur(historische) waarden;
•
maatschappelijke ontwrichting;
•
en reputatieschade.
expliciet en gewogen dienen te worden opgenomen in de organisatorische en financiële planning
en uitvoering van de waterschappen en hun publiek-private uitvoeringsarrangementen, zoals ook
bepaald in de IFRS-spelregels voor financiële dienstverleners en in de Accrual Accounting
spelregels voor overheden (zoals nu wordt ingevoerd door de EU en een groot aantal Eu-landen Nederland bestudeert momenteel de mogelijkheden van invoering).
RBVV zal daarom dan ook haar steun uitspreken aan partijen die het belang van de WaterVisie
van Regio Belang Veluwe & Vallei onderschrijven.
Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV) is een groeiend collectief platform voor inmiddels 22
belangen- en ondernemersverenigingen op de Veluwe. Hiervan zijn een aantal al in het begin van
de vorige eeuw ontstaan.
RBVV zet zich in voor het zorgvuldig (en gebalanceerd) afwegen van belangen, wanneer het gaat
om planvorming en uitvoering van maatregelen die ten aanzien van de leefomgeving, voor mens
en dier op de Veluwe en in de Gelderse Vallei, van grote invloed kunnen zijn.
RBVV streeft naar inspraak middels structureel dialoog met alle relevante partijen.

| RBVV | Ruttenbeeklaan 9 | 6732 AZ | Harskamp | www.rbvv.eu | info@rbvv.eu | 06-51309287 |

pagina 1 van 7

De Wateropgaaf in RBVV perspectief:
Beknopt visiedocument - zaterdag 26 juli 2008
Opgesteld door Eduard Ravenhorst
Bestuursadviseur RBVV
© BGO/RBVV

Voorwoord:
Hieronder volgt een beknopt RBVV Visiedocument inclusief beperkt overzicht
van de aan de wateropgaaf gerelateerde vragen en suggesties.

Eduard Ravenhorst
Bestuursadviseur RBVV

Uitgangssituatie:
RBVV heeft in het voorjaar van 2008 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een nieuwe
landelijk opererende waterschapspartij, die gaat deelnemen aan de bestuursverkiezingen van de
waterschappen in november 2008.
De voorliggende vraag was of RBVV, vanuit haar Veluwe en Vallei achterban, bestuursleden dan wel
stemmentrekkers wilde leveren voor deze waterschapspartij.
Op de Algemene Leden Vergadering kwam als resultaat naar boven dat RBVV haar gebiedskennis en de
directe lijnen naar de achterban in principe wil openstellen voor de waterschappen, met name voor de
gebiedsthema’s met betrekking tot water en waterhuishouding.
Hierbij blijft van belang dat de positie van RBVV onafhankelijk zal zijn.
RBVV heeft er echter geen enkele moeite mee indien mensen en of groeperingen uit de achterban van
RBVV zich actief inzetten voor de waterschappen, al dan niet gerelateerd aan een waterschapspartij of niet.
Ook onderkent RBVV het belang van een zeer nauwe kennisuitwisseling en korte lijnen met alle relevante
partijen in en rond de waterschappen.
Afgesproken is om die reden dat Regio Belang Veluwe & Vallei haar achterban zal informeren omtrent de
gevoerde gesprekken en het thema van de waterschapsverkiezingen in november van 2008.
Tevens zal RBVV zich oriënteren op een aantal vraagpunten die zij heeft rond het thema van de
wateropgaaf en de waterschappen.
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Met name de tijdige versterking van dijken, de vaststelling van retentie- en overloopgebieden (alles in
de verhoudingen van het thema van de wateropgaaf met al die andere om de voorrang strijdende thema’s in
de ruimtelijke ordening en economie en de inspanning tot verkrijging van blijvend en tijdig begrip en
acceptatie in de bevolking van boeren, burgers en MKB), zijn thema’s die de achterban van RBVV ter harte
gaan en waar zij mogelijk op de een of andere manier ook een ondersteunende, wellicht zelfs in de
communicatie en kennisuitwisseling een participerende rol kan (gaan) spelen.
RBVV heeft beloofd een aantal van de bovengenoemde zaken en een beperkt aantal aandachts- en
zorgpunten nog eens beknopt op papier te zetten in de vorm van een beknopt RBVV Visiedocument.
Indien de waterschappartijen en de waterschappen dit document kunnen gebruiken bij de verdere
beleidsvoorbereiding en toekomstige beleidsuitvoering van de wateropgaaf,
dan is ook RBVV hiermede zeer content.
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RBVV – WaterVisie, Aandachts- en zorgpunten:
1.

Aandachtspunt: Blijvende acceptatie van en door de bevolking:

Bij het kanaliseren van maatschappelijke blokkades en gepolariseerde posities
is het van groot belang om in het gebied Veluwe en Vallei te werken vanuit de veranderende
maatschappelijk-economische context en werkelijkheid.
Nederland bevindt zich momenteel volop in transitie van het concept van de Verzorgingsstaat
naar het concept van de moderne ParticipatieMaatschappij.
De daaruit volgende veranderende rollen en verantwoordelijkheden van Overheid, Markt en Burgerij, zijn
evenwel niet voor iedereen altijd op voorhand even evident en worden daarom vaak niet (tijdig) herkend.
Met alle mogelijke vervelende gevolgen van dien.
Het betreft:
• Meerdere en andere deels ‘shared responsabilities’ die organisch (werkende weg) nu eerst zichtbaar
worden;
• Nieuwe en andere primaire en secundaire zorgverplichtingen in het Maatschappelijk Verkeer;
• Driehonderdenzestig graden versus veertig graden afweging van schaarse aanwendbare mogelijkheden
en middelen;
• Nieuwe risico-spelregels omtrent ‘Goed Doen & Niet Schaden’;
• Vereiste van zorgvuldig en omzichtig gebruik van de ‘public domain’ regio faciliteiten;
• Wederzijdse permissie en dienstbaarheid uitgangspunten (kunnen definiëren en toepassen),
ter voorkoming van ongerechtvaardigde dus verwijtbare risico-afwenteling.
De belofte van het veranderend planologisch tijdperk, waarbij naast
• de planvorming (overheid - bestemmingsplan) en
• de projectvorming (publiekprivaat contract)
juist ook de procesvorming (met burgerparticipatie in het Publiekburgerlijk (Planologisch) Gebieds
Convenant) in alle fasen van de gebiedsontwikkeling een evenwaardige rol heeft,
is in het kader van zorgvuldig maatschappelijk bestuur en moderne eisen van risicobeheersing,
nog niet ingelost.
Hier valt nog veel te winnen, lokaal, bovenlokaal en landelijk.
RBVV tracht hierin een verandering ten goede te bereiken.
Zij doet dit door thema’s en kennis regio en lokaal gericht te communiceren, met en op verzoek namens
haar achterban op de Veluwe en in de Vallei van en naar alle relevante partijen.
Dit zoals eerder is opgetekend en vastgesteld door de leden van RBVV in haar Visie en beleidsdocument:
"Overleven op de Veluwe & Gelderse Vallei - hoe dan?", van 28 maart 2007.
Kernpunt hierin is dat alle relevante gebiedsthema’s zorgvuldig worden uitgevoerd, rekening houdend met
lokale belangen en duurzame inpasbaarheid in de regio.
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Indien het mogelijk is hierin op te trekken met de besturen van de waterschappen en de achterliggende
waterschapspartijen, dan is dat een stap vooruit, ook voor het gebied als geheel.

2.

Zorgpunt: Duitsland - Nederland en de Noordzee:

De risico onderkenning van de potentiële samenloop van de mogelijke bedreigingen vanwege
het regenrivierengedrag en de relatief zwakkere rivierdijken in de Duitse bovenloop
en een mogelijk gelijktijdig springtij aan de Noordzeekust
hebben wij niet teruggevonden in de Nederlandse (concept) crisisplannen.
Is er in de Nederlands-Duitse buurverhouding een vorm van ‘overloop-dienstbaarheid’ bijvoorbeeld rond
Kleef om Nederlandse dichtbevolkte gebieden te ontzien bij overstromingsgevaar aan Duitse zijde.
Als deze scenario’s er zijn, dan horen ze in de Nederlandse crisisplannen te staan.
Als deze scenario’s niet toepasselijk zijn, hoe is de achterdeur van Nederland dan beveiligd,
indien de rivieren op Duits grondgebied buiten de oevers treden
en op eigen wijze de weg naar Nederlands gebied vinden?

3.

Aandachtspunt: de macro-economische motor en/of beter gebruiken wat er binnen het Rijk al is:

Bij de beïnvloeding van de rivierenstroming in crisissituaties
kan naar verluid onder andere effectief en efficiënt gebruik worden gemaakt van mobiel defensiegeniemateriaal.
Ook kan gekozen worden voor duurdere vaste civiele constructies en oplossingen.
Is er afdoende kennis en inzicht en bewustzijn,
omtrent het uiteenlopende scala aan publiek-private en publiek-publieke oplossingen?

4.

Aandachtspunt: Scenario Envisioning - Weer en Klimaat

Hebben de waterschappartijen en de waterschappen oog voor het ondenkbare
(wat misschien toch mogelijk is)…
Indien bijvoorbeeld klimaatbeïnvloeding nu toch al mogelijk (b)lijkt (al is het maar vanuit militaire
technologie), wat betekent deze mogelijke toepassing eventueel voor de wateropgaaf
(in het slechtst denkbare en best denkbare ?)
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5.

Aandachtspunt: IFRS en Risicogewogen Accrual Accounting en verplichte reserveringen.

Er zijn een aantal nieuwe financiële spelregels met betrekking tot de risicoweging en de uiting daarvan op
de balans van financiele partijen en overheden.
Deze spelregels zijn naar inschatting van RBVV ook van belang voor onder ontwikkeltrajecten en
realisatietrajecten van (grote) natte bouw en infrastructuur projecten.
NB: de project- en procesrisico’s dienen in de naaste toekomst in de boeken ‘gewogen’ tot uitdrukking te
worden gebracht (dus met bijbehorende reserveringen).
Dit wordt o.a. ingevoerd door De Nederlandsche Bank
(bij alle onder haar financieel toezicht staande instellingen).
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen ondervinden op dit moment grote problemen bij de invoering.
Ook de waterschappen kunnen hier mee te maken gaan krijgen met name vanuit
soortgelijke recente ‘Accrual Accounting Standards’ voor overheden.

Afsluitend:
RBVV volgt het Waterthema, de waterschapspartijen en de waterschappen met meer dan grote
belangstelling.
Indien en waar mogelijk zal RBVV trachten in het belang van de achterban op de Veluwe en in de Vallei,
middels haar communicatie- en kennisnetwerk medewerking te verlenen, zoals in het visiedocument
hierboven is verwoord.

zaterdag 26 juli 2008

Dik Pol
Voorzitter RBVV
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Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV) is een groeiend collectief platform voor inmiddels 22 belangen- en
ondernemersverenigingen op de Veluwe. Hiervan zijn een aantal al in het begin van de vorige eeuw
ontstaan.
RBVV zet zich in voor het zorgvuldig (en gebalanceerd) afwegen van belangen, wanneer het gaat om
planvorming en uitvoering van maatregelen die ten aanzien van de leefomgeving, voor mens en dier op de
Veluwe en in de Gelderse Vallei, van grote invloed kunnen zijn.
RBVV streeft naar inspraak middels structureel dialoog met alle relevante partijen.
RBVV vertegenwoordigt de volgende belangenorganisaties:
- Vereniging voor dorpsbelang Elspeet
- Dorpsvereniging Speuld e.o.
- Vereniging voor dorpsbelang Uddels belang
- Plaatselijk Belang Garderen
- BCWGS (Buurtcommissie Wolweg Garderen/Stroe)
- Plaatselijk Belang Stroe
- Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek
- Harskamps Belang
- Vereniging voor Plaatselijk Belang Kootwijk Vooruit
- Vereniging voor Plaatselijk Belang Wekerom
- Otterlo's Belang
- Plaatselijk Belang De Valk
- Vereniging voor Plaatselijk Belang Hoenderloo
- Dorpsvereniging Schaarsbergen
- De vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten
Ondernemersverenigingen vertegenwoordigd door het RBVV:
- Ondernemersvereniging Elspeet
- Ondernemersvereniging Uddel
- Garderense Ondernemers Vereniging(GOV) Garderen
- Ondernemersvereniging de Stroot Stroe
- Ondernemersvereniging Kootwijkerbroek
Winkeliersverenigingen vertegenwoordigd door het RBVV:
- Winkeliersvereniging Kootwijkerbroek
- Middenstand Vereniging Harskamp(MVH)
Voor meer informatie zie www.rbvv.eu
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