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1. Discussie over het bestaansrecht van het Waterschap: vier perspectieven  

Het regionale niveau in waterbeheer is het oudst nog bestaande bestuurlijke niveau 
waarop waterbeheer in Nederland plaatsvindt. In de elfde eeuw begon men al met de 
droogmaking van veengronden. De bestuurlijke knooppunten werden hier gevormd 
door de waterschappen en ambachten.  
Vanaf de elfde tot en met de achttiende eeuw groeiden waterschapsbesturen uit tot zeer 
machtige instanties met allerlei in de Middeleeuwen ontstane rechten en plichten; zoals 
het heerlijk recht, waarbij de basis van de macht van een ieder wordt bepaald aan de 
hand van de hoeveelheid land die hij bezit, en bijbehorende handhavende en 
rechtsprekende macht. De wijze waarop vanaf dit moment sociaaleconomische 
belangen en waterbeheer met elkaar verknoopt raakten, wordt uitgebreider door 
bijvoorbeeld Dam (2002) behandeld. 
Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond echter discussie over de rechten van 
waterschappen. Uiteindelijk zouden zij, als ‘overblijfselen van het ancien régime’ 
(Fockema Andreae, 1934, p. 237; Woud, 1987), ternauwernood de centralisatieslag 
overleven die Napoleon tijdens zijn heerschappij in de Nederlanden van 1810 tot 1815 
in het staatsbestel doorvoerde. De invloed van het Franse centralistische bestuursmodel 
deed zich echter ook nog in de jaren daarna gelden.  
Bij alle centraliserende maatregelen in de eerste helft van de negentiende eeuw, en de 
daarmee gepaard gaande gehele of gedeeltelijke ontmanteling van bestuurlijke organen 
en gebruiken die als kenmerkend voor het oude regime werden gezien (Fockema 
Andreae, 1934; Toonen, Dijkstra, & Meer, 2006, p. 184), werd een opvallende 
uitzondering gemaakt voor waterschappen. Het besluit werd genomen om de 
waterschappen ‘voorlopig’ te laten voortbestaan, zonder hun autonomie overigens 
staatsrechtelijk te verankeren.8

Het besluit om de waterschappen voorlopig te laten bestaan, is te vinden in artikel 39 in 
het per 18 oktober 1810 uitgevaardigde ‘Grote Decreet op de Organisatie van het 
nieuwe Departement Holland’, dat wordt geciteerd in het proefschrift van 
waterschapshistoricus, jurist en latere secretaris van Hoogheemraadschap Rijnland S.J. 
Fockema Andreae:  
‘L’administration des polders, digues et routes, ainsi que leur entretien et leurs 
réparations, restera provisoirement telle qu’elle est aujourdhui. […]’.9 In een 
toevoeging op het decreet in datzelfde jaar, 1810, werd de verantwoordelijkheid voor 
dijkonderhoud bij de op dat moment daarmee al belaste waterschapsbesturen gelegd: 
‘L’administration des digues restera confiée aux colleges qui en sont actuellement 
chargés’ (Fockema Andreae, 1934; Kloosterman, 1993, p. 104).  

                                                           
8 Dat wordt het geval in 1848, wanneer middels de Grondwet de autonomie van 

waterschappen wordt erkend (Brainich von Brainich-Felt, 1993, p. 112). 
9 Cursivering mb. 
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Het voorlopige karakter van dit decreet kon worden ontbonden wanneer er een 
adequate bestuursvorm ter vervanging van de waterschappen werd gevonden, welke bij 
wet werd bekrachtigd. Zolang dat niet gebeurde bleven waterschappen in het zadel, en 
mochten zij zelfs hun oude rechtsprekende macht blijven uitoefenen. In de woorden 
van de door de centrale overheid aangestelde functionaris belast met kwesties 
aangaande de Waterstaat, de requestmeester10

Il ne faut pas perdre de vue […] que la loi, qui ne veut jamais de lacune, n’abolit 
que les choses rendues inutiles par celles qu’elle crée. [...] les tribunaux [de 
algemene rechtbanken, mb] ne sont point compétents pour juger les affaires 
relatives à la direction des polders et des digues […] toutes les discussions […] 
doivent être portées devant les collèges superieures (de hoogheemraadschappen), à 
qui il appartient de (les) décider… (Fockema Andreae, 1934, p. 262). 

Afschaffing van waterschappen alsmede afschaffing van hun rechtsprekende macht 
werden voorlopig afgewend, waarmee de autonome positie van waterschappen voor de 
komende jaren was gewaarborgd.11 Dit gebeurde overigens met een beroep op het 
argument dat door voorstanders van het waterschapsbestel, zij het op wisselende 
gronden, nog altijd overeind gehouden wordt; namelijk het argument waarbij de 
waterschappen tegen opzichte van concurrerende machten als de enige competente 
overheid worden gezien aangaande lokale kwesties rondom waterbeheer. 
Concurrerende machten waren in dit geval, ‘les tribunaux [qui] ne sont point compétent 
de juger les affaires relatives à la direction des polders et des digues’. Later zou 
overigens niet de verhouding tussen de rechtelijke machten en de rechtspraak door 
Waterschappen de nodige spanning opleveren, maar vooral die tussen Provincie en het 
Waterschap (Giebels, 1992; 1998, p. 244; Kloosterman, 1993).  
Niettemin werden er al in deze periode voorstellen gedaan om het waterschapsbestel te 
uniformiseren. In 1812 werd een dergelijk voorstel gedaan door de prefect van het  
– analoog aan Frans bestuurlijk model – zojuist opgerichte departement De Monden 
van de Maas.12 Deze voorstellen vonden echter geen gehoor, want, in de woorden van 
Fockema Andreae, ‘de noodige gegevens omtrent de inrichting der zoozeer 
verscheidenen waterschappen [ontbreken]’. Fockema Andreae baseert zich op stukken 
van de requestmeester, waarin deze stelde dat: 

                                                           
10 Kloosterman, 1993, p. 104. 
11 Men dient zich hier te bedenken dat die juridische autonomie voordien als een 

vanzelfsprekendheid gold: Waterschappen genoten het recht recht te spreken in het geval 
van conflicten aangaande de waterbeheersing in hun beheersgebieden. 

12 Zie voor een historische analyse van de Nederlandse bestuurscultuur, met daarin ook de 
veranderingen die in de Franse periode werden doorgevoerd, Randeraad & Wolffram 
(2001).  
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Non des modifications, mais un changement total dans cette administration, 
laquelle pourtant Sa Majesté l’Empereur et Roi a jugé à propos de conserver et 
confirmer et qui ainsi doit être maintenue sur l’ancien pied, jusqu’à ce qu’une 
nouvelle décision du gouvernement, soit générale, soit pour des cas ou objets 
particuliers, y aura apporté des changements (Fockema Andreae, 1934, p. 262-
263). 

Het feit dat het Waterschapsbestel in deze periode ‘noch in algemene zin, noch in 
particuliere gevallen of bezwaren’ is herzien, duidt erop door de heersende macht de 
verscheidenheid onder waterschappen als een noodzakelijkheid  – een noodzakelijk 
kwaad?13 – werd gezien, die vóór de wens van sommigen tot uniformisering van het 
waterschapsbestel gaat.14

‘Dit is de proloog van een drama in drie bedrijven – van rechtsmacht en politiemacht, 
van wetgeving en autonome bestuursmacht – hetgeen wij thans zullen zien opvoeren’, 
zo schreef Fockema Andreae in 1934 ter besluit van deze paragraaf over 
waterschappen en de ‘herstelde orde van zaken’ in zijn proefschrift (p. 265). Met enig 
gevoel voor historische dramatiek kan op basis van dit hoofdstuk worden 
geconcludeerd dat het voorlopige karakter van het decreet van 1810, en de discussies 
over decentraal waterbeheer zoals die halverwege de negentiende eeuw werden 
gevoerd, het waterschapsbestel tot op de dag van vandaag zijn blijven achtervolgen. 
Het meest opvallend daarbij is dat zij deze discussies steeds hebben overleefd. 

Aan een bespreking en analyse van discussies over de decentrale organisatie van 
waterbeheer in Nederland zijn op zichzelf staande studies gewijd (Berg, 1982; Sneep, 
1980). Aan de hand van vier dwarsdoorsneden van de niveaus waarop deze discussie is 
gevoerd volgt nu een weergave van het debat over de organisatie van Nederlands 
waterbeheer vanaf de Tweede Wereldoorlog.  
De eerste dwarsdoorsnede behelst een bespreking van de discussie zoals dat op 
(centraal) rijksniveau is gevoerd;15 de tweede geeft de standpunten in de discussie 
onder bestuurskundigen weer; en de derde dwarsdoorsnede betreft de discussie over het 
bestaansrecht van waterschappen zoals die binnen een milieubeweging is gevoerd. 
Deze milieuorganisatie, Stichting Natuur en Milieu, is zich sinds de jaren zeventig 

                                                           
13 Fockema Andreae, 1934, p. 234.  
14 De discussie over het voorlopige karakter van deze regeling zal een ampele vier decennia 

later opnieuw ontbranden, namelijk in 1855, als Thorbecke per wet laat vaststellen dat 
provincies de waterschappen kunnen dwingen tot het uitvoeren van werken. Dat die wet 
nauwelijks wordt uitgevoerd, heeft volgens Giebels te maken met het feit dat waterschappen 
erg op hun autonomie zijn gesteld (Giebels, 1998). Het feit echter dat men al in 1855 een 
wet nodig acht om in het geval van een patstelling de provincie jurisdictie te geven over 
activiteiten van een waterschap, duidt op het bestaan van een soms gespannen bestuurlijke 
verhouding van waterschap met provincie; een andere constante in de discussie over 
centraal versus decentraal waterbeheer.  

15 Vergelijk ook Havekes (2008). 
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steeds meer is gaan profileren als dé NGO met kennis van waterdossiers.16 De vierde 
dwarsdoorsnede besteedt aandacht aan hoe de decentraal georganiseerde 
waterschappen zelf met deze discussie zijn omgegaan. Zo ontstaat een collage van de 
verschillende standpunten die in verleden en heden zijn ingenomen ten opzichte van 
kwesties rond het voortbestaan van waterschapsbestel, inclusief de verschuivingen die 
zich aftekenen in die afzonderlijke standpunten in de context van de maatschappelijke 
vraagstukken van dat moment. 
Uit dit hoofdstuk zal naar voren komen dat de discussies over het bestaansrecht van 
Waterschappen vooral zijn gevoerd met het oog op de wijze waarop zij de mate van 
belanghebbendheid in waterbeheer bepaalden, en op grond daarvan invulling gaven aan 
hun waterbeheer. Het zal echter hier en daar al doorschemeren dat ten grondslag aan 
deze discussies ook een veranderend begrip van beheer van water zélf ligt. Dat brengt 
met zich mee dat ook de deskundigheid ontwikkeld voor en door waterbeheerders van 
inhoud en karakter veranderde, zoals in de hoofdstukken hierna aan bod zal komen.   

I. Het debat over het Waterschapsbestel op rijksniveau: groeiend wantrouwen jegens 
functionele overheden 
Na de Tweede Wereldoorlog was het slecht gesteld met de waterinfrastructuur in 
Nederland. Vanuit militair-strategisch oogpunt waren vooral in de provincie Zeeland 
diverse gebieden onder water gezet. Tijdens de oorlogsjaren was er door de 
waterschappen weinig onderhoud gepleegd. Daardoor was er na de Tweede 
Wereldoorlog sprake van veel achterstallig onderhoud aan dijken, wegen en 
waterstaatkundige werken. Tijdens de wederopbouwperiode lagen de prioriteiten bij 
het economisch weer op gang helpen van de Nederlandse economie. Waterbeheer werd 
in deze context begrepen als dienend aan de landbouwproductie. Door overstromingen 
en verzilting was een aanzienlijk deel van het landbouwareaal tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog bijvoorbeeld ongeschikt geraakt voor landbouwproductie.  
Werk aan bescherming tegen het water kreeg minder prioriteit. Eén van de redenen 
hiervoor is is dat de aanleg van nieuwe werken voor waterkering onder de 
verantwoording van Rijkswaterstaat viel. Rijkswaterstaat was tot de jaren vijftig een 
logge en bureaucratische organisatie. Hierop wijst bijvoorbeeld de door veel historici 
bewezen geachte situatie dat de rapporten over de uiterst onveilige situatie in zuidwest 
Nederland stelselmatig werden genegeerd in de hogere echelons van de organisatie 
(Ham, 2003; Lintsen, Disco, & Geels, 2004, p. 13; Slager, 1992).  
Een tweede reden dat bescherming tegen water minder prioriteit krijgt, is dat de 
verantwoording hiervoor deels bij de zeer versnipperde, op de eigen polder gerichte en 
elkaar beconcurrerende waterschappen en hoogheemraadschappen lag. Tot en met het 
begin van de jaren vijftig bestonden er ongeveer 2500 waterschappen en 
polderbesturen (Pieters, 1972, p. 181). Waterschappen waren in de jaren vijftig nog 

                                                           
16 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans.  
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volledig van belastinginkomsten van de ‘ingelanden’ afhankelijk. 
Waterschapsbestuurders, als vertegenwoordigers van deze ingelanden, hadden het geld 
niet om achterstallig dijkonderhoud te plegen; of wilden het niet hierin investeren 
zolang er ogenschijnlijk belangrijkere zaken dienden te gebeuren, zoals herstel van de 
om militair-strategische redenen onder water gezette en daardoor vaak verzilte 
poldergronden. Het aloude principe dat ten grondslag ligt aan het waterschapsbestel, 
namelijk ‘wien ’t water deert, die het water keert’ was dus nog volledig van toepassing: 
men betaalde voor de waterhuishouding voor zover het hem aanging, en had daar dan 
binnen de beheersgebieden vrijwel alle zeggenschap over.  
Dit principe, waarbij de zorg voor waterbeheersing gedragen wordt door de inwoners 
van het gebied die er een direct belang bij hebben, zorgde er ook voor dat de 
waterschappen en polderbesturen niet of nauwelijks samenwerkten. Men was immers 
enkel op de bescherming van de eigen polder gericht. De buurman betaalde vaak 
belasting aan een ander waterschap. Vaak mondden situaties waarin samenwerking ten 
behoeve van beheer en onderhoud gewenst was uit in conflict over wie wat moest 
bekostigen. Vooral conflicten over dijkophogingen leidden soms tot absurde situaties, 
zoals de situatie van ‘waterkrijg’, waarbij door strategisch dijken op te hogen binnen 
een gebied van het ene waterschap het naburige waterschap bij teveel water problemen 
zou krijgen. Hierdoor ontstaat bij waterschappen onderling een wedloop om met zo 
weinig mogelijk middelen een zo veilig mogelijk eigen gebied te garanderen (Giebels, 
1998). 
Men dient zich ook te bedenken dat, ondanks de vele polderbesturen, niet elk gebied in 
Nederland onder de jurisdictie van een waterschapsbestuur viel. Soms was de situatie 
historisch zo gegroeid dat gemeenten, of gemeentelijke afdelingen die water binnen de 
gemeentegrenzen beheerden, de poorten op slot hielden voor waterschapsinmenging. 
Het ‘groot-waterschap’ Woerden en Amsterdam zijn voorbeelden van gemeenten die 
waterbeheer in eigen beheer hielden (Giebels, 2002a). Daarnaast werd het, vooral in 
het geval van de zogenaamde ‘hoger gelegen gronden’ in het oosten van het land, niet 
nodig geacht de waterbeheersing toe te laten vallen aan een waterschapsbestuur. Ook 
hierdoor werden soms concessies gedaan aan de bescherming van dorpen, steden en 
landerijen tegen wateroverlast. 

De organisatie van bescherming tegen water op regionaal niveau: een kwestie van 
geld 1953-1960 
Rampen blijken historisch vaak de katalysator van technische en bestuurlijke 
veranderingen in waterbeheer. Een bekend gezegde dat vaak half gekscherend door 
waterbeheerders wordt aangehaald is ‘Geef ons heden ons dagelijks brood, en zo nu en 
dan een watersnood’. De ramp die zich in 1953 in het zuidwesten van Nederland 
voordeed is een klassiek voorbeeld van een gebeurtenis die waterbeheer in het centrum 
van de maatschappelijke aandacht plaatste. Een Noordwesterstorm in combinatie met 
springtij zorgde ervoor dat er een dusdanige hoeveelheid water richting het Kanaal 
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werd gestuwd, dat de provincie Zeeland, het westen van Noord-Brabant en de 
Hoeksche Waard voor een groot deel onder water kwamen te staan. De 
Watersnoodramp zou grote gevolgen hebben voor het Nederlandse waterbeheer en 
bijbehorende bestuurlijke organisatie. Het zwaartepunt in het werk aan waterbeheer 
werd grotendeels verlegd naar zorg voor adequate waterkeringen.  
Hiertoe werd vrijwel direct na de watersnoodramp door de Nederlandse regering een 
commissie aangesteld om aanbevelingen te doen voor het op peil krijgen van de 
waterveiligheid; namelijk de Deltacommissie.17 De opdracht van de commissie luidde 
de Minister van Verkeer en Waterstaat van advies te dienen ‘inzake de beantwoording 
van de vraag, welke waterstaatstechnische voorzieningen dienen te worden getroffen 
met betrekking tot de door de stormramp van 1953 geteisterde gebieden, waarbij in het 
onderzoek ware te betrekken de vraag of een afsluiting van de zeearmen zulk een 
voorziening behoort te vormen’ (Maris & Blocq van Kuffeler, 1960, p. 15).  
De nadruk van de Commissie lag op het onderzoeken van technische mogelijkheden tot 
vergroting van de waterveiligheid, waarvan het voorstel voor de aanleg van de 
Deltawerken het resultaat is. Ook de Waterschappen werden betrokken in de evaluatie 
van de Commissie van de bestaande situatie aangaande bescherming tegen hoog water. 
De Commissie deed voorstellen voor een herziening van het waterschapsbestel. Ze  
pleitte voor een gecoördineerd onderhoud aan de binnendijken en geïntegreerd 
onderhoud van dijk, boezem en weg voor een schaalvergroting op waterschapsniveau 

De historische ontwikkeling heeft er toe geleid, dat het beheer over de 
waterkeringen in ons land verdeeld is geraakt over een groot aantal instanties, die 
– gelet op de betekenis van de taak, die zij hebben te vervullen – in vele gevallen 
te klein van omvang en mede daardoor te gering van draagkracht zijn. Men moge 
hierbij bedenken, dat een steeds samengestelder wordend economisch bestel 
maakt, dat de kring van belanghebbenden bij de veiligheid steeds ruimer wordt en 
dat deze zich niet meer beperkt tot de grenzen, waarbinnen de directe hinder van 
een inundatie wordt ondervonden. […] moet het [waterschap] een zodanig 
draagkrachtig lichaam zijn (een zodanig omslagplichtig gebied hebben), dat het 
niet alleen het normale onderhoud met de nodige verbeteringen daadwerkelijk kan 
verzorgen, maar dat het ook bij een zich plotseling voordoende gevaarlijke situatie 
[…] onmiddellijk alle vereiste maatregelen zal kunnen nemen. Voorts hebben door 
vergroting van onze kennis aanleg en onderhoud van dijken een steeds 
wetenschappelijker grondslag gekregen. […] Wie met dijkbeheer is belast, moet 
begrip van deze zaken hebben. Een zee- of rivierwaterkerend waterschap zal 
daarom moeten beschikken over technisch wetenschappelijk geschoolde krachten 
en een technisch en ook administratief goed geoutilleerde deinst. Dit is alleen 
mogelijk bij grote waterschappen. […] Het behoort tot de taak van de provinciale 
colleges, te zorgen voor de vereiste, zodanig krachtige waterschappen, dat zij hun 

                                                           
17 Na het uitkomen van het rapport van de Commissie Veerman, officieel de ‘Tweede 

Deltacommissie’ wordt aan de hier genoemde Commissie vaak gerefereerd als de ‘Eerste 
Deltacommissie’.
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taak ten opzichte van de buitenwaterkeringen kunnen volbrengen (Maris & Blocq 
van Kuffeler, 1960, p. 98-99). 

Uit dit citaat komt naar voren dat de Deltacommissie de mening was toegedaan dat 
waterschappen in 1953 te kleinschalig en te weinig professioneel waren, en daardoor te 
weinig kennis en daadkracht hadden om de waterveiligheid van de Zeeuwse eilanden 
en het achterland te garanderen.18 De Deltacommissie deed aan provinciale colleges  
– welke volgens de Waterstaatswet uit 1900 gemachtigd waren tot oprichting, fusering 
en opheffing van waterschappen – dan ook de dringende aanbeveling te zorgen voor 
grotere en daarmee financieel meer draagkrachtige waterschappen, met bijbehorende 
professionele administratieve en technische diensten. 

In het begin van de jaren zestig ontstond discussie over de nadere invulling van de 
aanbeveling van de Deltacommissie om de financiële draagkracht van waterschappen 
te vergroten. De discussie vond plaats zowel bij waterschappen als op centraal niveau.  
Al in de jaren vijftig waren er geluiden te bespeuren in waterschapskringen dat het 
huidige financieringsstelsel, waarbij de trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ als een 
‘ijzeren wet’ (Giebels, 1993, p. 17) werd gehanteerd, niet langer volstond om het 
uitdijende takenpakket naar behoren invulling te geven (cf. Brainich von Brainich-Felt, 
1993; Salomé, 1954). Hier zal in de vierde dwarsdoorsnede, bij de bespreking van de 
wijze waarop de discussie in waterschapskringen is gevoerd, op terug worden 
gekomen. Voor een begrip van de discussie op rijksniveau is het van belang het 
principe dat ten grondslag ligt aan het waterschapsbestel uiteen te zetten.  
De trits ‘belang-betaling-zeggenschap’, welke nog stamt uit de eeuwen van vóór de 
herziening van het Nederlandse staatsbestel aan het begin van de negentiende eeuw, 
ligt aan de basis van het Waterschapsbestel. Eruit herleid kan worden dat waterbeheer 
werd opgevat als een direct, op privaatrechtelijke en dus niet publiekrechtelijke 
gronden gebaseerde zaak van de belanghebbenden. Hoewel het privaatrechtelijke 
karakter van het waterschap in de loop der tijd steeds meer naar de achtergrond is 
verdreven, is de heffing van de waterschapsomslag in de jaren zestig nog altijd op dit 
van oorsprong privaatrechtelijke principe gebaseerd. De trits houdt in dat hij die 
onroerend goed en/of land bezit, al naar gelang de hoeveelheid daarvan een zeker 
belang bij waterbeheer (‘belang’) heeft. Als zodanig betaalt hij een evenredige 
hoeveelheid belasting (‘omslag’) aan het waterschap (‘betaling’). Daarmee heeft deze 
belanghebbende een stemrecht evenredig aan zijn bezit en hoogte van omslag 
(‘zeggenschap’). 

                                                           
18 Kritiek op het functioneren van de Rijkswaterstaat, en de wijze waarop zij al dan niet 

voorbereid was op een stormvloed zoals die zich in februari 1953 voordeed, bleef echter uit. 
Van der Ham (2003) beschrijft in zijn biografie van waterstaatsingenieur Johan van der 
Veen hoe waarschuwingen van Van der Veen aangaande de waterveiligheid in Zeeland en 
voorstellen ter verbetering ervan steeds weer door bij de Rijkswaterstaat in de la verdwenen.  
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Dit resulteerde in de praktijk in veel gevallen in meervoudig stemrecht, ten opzichte 
van het in de meest bekende ‘ontwikkelingsdemocratie’ gebruikelijke enkelvoudige
stemrecht (het ‘one man-one vote’ principe) (Dahl, 1998; Held, 1996). Dit meervoudig 
stemrecht werkte in het voordeel van degenen met het grootste (economische) belang 
in waterbeheer. In de jaren vijftig en zestig waren dat, afhankelijk van de regio, de 
agrarische of industriële sector.19 De trits belang-betaling-zeggenschap garandeert de 
autonomie van waterschappen. Waterschappen kunnen immers op basis hiervan het 
eigen belastingstelsel en democratisch systeem verdedigen.  
Met de door de Watersnoodramp inmiddels bewezen noodzaak om meer samen te 
werken, professioneler te opereren en de primaire waterkering beter te onderhouden 
werd het waterschapswerk duurder. Zo duur, dat, zelfs al zouden de ingelanden bereid 
zijn de benodigde omslag ter wille van de kwestie van waterkering op te hoesten, 
waterschapsbestuurders vreesden dat zij daar in veel gevallen niet toe in staat zouden 
zijn. Ter illustratie hiervan kan dienen het feit dat in de periode van 1962 tot 1968 de 
waterschapslasten zijn verdubbeld, van 74 tot 148 miljoen gulden. In 1969 zijn deze 
verder gestegen met 20 miljoen tot 168 miljoen (Vosters, 1970, p. 363). 
Schaalvergroting alleen bleek hierin geen oplossing te bieden. In 1963 vroegen 
waterschappen dan ook een bijdrage van het Rijk ter hoogte van dertig procent van hun 
belastinginkomsten (Brainich von Brainich-Felt, 1993, p. 126).  

1960-1974: waterbeheer als een zaak van algemeen belang?  
Op rijksniveau werd voor nader onderzoek hiernaar in 1963 een commissie ingesteld, 
de ‘Interdepartementale Werkgroep Waterschapsfinanciën’. Deze zou de geschiedenis 
ingaan als de Commissie Steenbeek; naar haar voorzitter, hoogleraar in het Staatsrecht 
en Administratief Recht aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht, prof. mr. J.G. 
Steenbeek. De Commissie zette de lijn van de Deltacommissie, waarbij wordt 
aangedrongen op professionalisering van waterschappen, door, door te stellen dat goed 
waterbeheer en dijkonderhoud niet moet worden opgevat als een zaak die enkel 
dienend is aan het (directe) belang van de belastingplichtigen van waterschappen, maar 
indirect ook als een zaak van ‘algemeen belang’. Met het voorstel dat zij op grond 
hiervan deed, om de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van de 
primaire Noordzeewaterkering bij de waterschappen weg te halen en onder de hoede te 
brengen van het Rijk, riep de Commissie de toorn van de Unie van Waterschappen 

                                                           
19 Men dient hierbij te bedenken dat kwesties rondom waterkwaliteit nog niet tot het 

takenpakket van de meeste waterschappen behoorden. Dat zal enkele jaren later, in de jaren 
zeventig, pas het geval worden. Vanaf dan raakt het principe ‘De vervuiler betaalt’ in 
zwang, wat een grondige herziening van het waterschapsbestel vergt. Immers, in eerste 
instantie betekende dat dat vooral de industrie moet gaan betalen aan het waterschap voor 
een zaak die hen niet direct economisch voordeel oplevert. Tot dan toe was het zo dat de 
waterschapsomslag die de industrie betaalde, deze ook wel weer toekwam in termen van 
winst door bijvoorbeeld het op peil houden van de nodige watervoorziening voor het 
productieproces door het waterschap.  
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over zich af (Egberts, 1970, p. 239; Vosters, 1970, p. 363).20 Dit raakt aan de discussie 
over het bestaansrecht van waterschappen zoals door de waterschappen zelf is gevoerd, 
en komt nader aan de orde in het vierde deel van deze paragraaf. 
Steenbeek had weinig vertrouwen in de mogelijkheden van waterschappen om het 
algemene belang van waterbeheer te vertegenwoordigen. Hij weet dit aan de 
bestuursstructuur van de waterschappen. Tijdens een symposium van het 
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland, op 17 september 1969, plaatste hij onomwonden vraagtekens bij het 
democratisch functioneren van het huidige waterschapsbestel: 

Het (waterschaps)bestel moet meer appelleren aan het besef van de burgers. Ook 
de democratische inslag ervan moet opnieuw worden geijkt. [...] Is, vraag ik dan, 
b.v. een vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur van ‘gebouwd’ door de 
burgemeester, daartoe aangewezen krachtens provinciaal reglement, een puntgave 
vertolking van het democratisch postulaat? Is b.v. het onroerend goed de basis 
voor een puntgave vertolking van de democratie? (geciteerd in Egberts, 1970,  
p. 239, 243). 

Steenbeek sloot met het stellen van deze vragen aan op maatschappelijke 
ontwikkelingen in de jaren zestig, waarin er veel animo is voor discussie over het 
democratisch functioneren van openbaar bestuur. Ook het Eerste Kamerlid Harm van 
Riel, een zelfverklaard ‘gastarbeider’ in waterschapskringen, legde in zijn rede tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in 1970 de nadruk op 
‘het herstel van democratie als realiteit’, waarbij ‘elke vorm van participatie begrip 
vraagt en vraagt dat in het onderwerp op de een of andere manier – het is misschien de 
kunst van de politici om dat er in te leggen – een gevoelselement zit, een contactpunt 
met het eigen leven’ (Riel, 1970, p. 356). 
In deze context dient tevens genoemd te worden het rapport van het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wiarda Beckmanstichting, dat wordt uitgebracht in 1967. In 
het rapport formuleerde de Stichting het argument dat het niet langer redelijk is, in een 
tijdperk waarin welvaart wordt bepaald aan de hand van financiële middelen en er 
bovendien een grootschalige nivellering van die welvaart heeft plaatsgevonden, een 
publiekrechtelijk overheidsorgaan te laten bestaan dat nog altijd op grondeigendom is 
gebaseerd (Schilthuis, 1967, p. 7-8).21 Hierdoor waren waterschappen volgens de 
Stichting bolwerken van de macht van de agrarische en industriële sector; oftewel, 

                                                           
20 De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van waterschappen als bestuurlijke 

eenheden op centraal niveau. 
21 De auteur van dit rapport, de heer Schilthuis, is geen onbekende in waterschapskringen, zo 

blijkt uit archiefmateriaal (Riel, 1970, p. 355, 359). Hoewel de structuur van veel 
waterschappen in de periode 1965-1970 nog archaïsch genoemd kan worden, is men in 
ieder geval op het niveau van de unie bereid tegengeluiden een podium tijdens de algemene 
ledenvergadering een podium te verschaffen.  
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belangrijke vertegenwoordigers van de gevestigde orde waar in de jaren zestig zo fel 
tegen geageerd werd. Eén van de standpunten die in het rapport naar voren worden 
gebracht luidde dan ook dat wanneer provincies, gemeenten en waterschappen hun 
krachten zouden bundelen voor goed waterbeheer, de zogeheten 
‘waterschapsdemocratieën’ konden worden afgeschaft. De auteur van dit rapport, 
A.P. Schilthuis, zou een paar jaar later overigens eveneens zitting nemen in de nog ter 
sprake komende Diepdelverscommissie. 
Tot slot was er eind jaren zestig sprake van een groeiend milieubewustzijn. Ook 
NGO’s zoals de Stichting Natuur en Milieu grepen dit aan en ageerden tegen het 
volgens hun weinig democratische karakter dat de waterschappen naar hun idee 
kenmerkt. Hierdoor zouden zij niet bereid zijn ‘het natuurbelang’ te incorporeren in 
hun waterbeheer. Deze discussie zal nader aan de orde in de derde dwarsdoorsnede van 
het debat in dit hoofdstuk. 

Een nadere invulling van de wijze waarop waterbeheer een algemeen belang 
vertegenwoordigt, werd, afgezien van het feit dat waterveiligheid in ieder geval als 
zodanig moest gaan gelden, niet gegeven door de commissie. Hoewel de rol van 
waterschappen hier volgens Steenbeek noodzakelijkerwijs beperkt is – zijn voorstel is 
immers de verantwoordelijkheid voor primaire waterkeringen bij het Rijk te leggen –
bood hij waterschappen door zijn kritieken tevens een mogelijkheid tot het 
herformuleren van hun institutionele identiteit in termen van hun dienstbaarheid aan 
het algemene belang.  
Een kwestie die in de loop der jaren steeds meer als een kwestie van algemeen belang 
zou worden begrepen is de kwaliteit van het oppervlaktewater. De Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO) – welke ook wel de eerste milieuwetgeving in Nederland 
wordt genoemd – werd in 1970 na meer dan tachtig jaar gesteggel van kracht. Daarmee 
nam de centrale overheid verantwoordelijkheid op zich voor de zorg voor 
waterkwaliteit (Dolfing, 2001, p. 21). Overigens hadden sommige waterschappen al 
vóór 1970 maatregelen genomen ter verbetering van de waterkwaliteit. Dolfing noemt 
in haar artikel Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap De Dommel; uit dit 
onderzoek zal blijken dat ook Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Regge en 
Dinkel tot deze waterschappen mogen worden gerekend. 
De slechte waterkwaliteit en het ontbreken van nationale regelgeving voor lozingen, 
waarvan bijvoorbeeld de massale vissterfte in de Rijn in 1969 of de stank van ‘open 
riolen’ zoals de rivier De Regge en stadsgrachten in steden als Haarlem en Leiden,22

publiekelijk in het oog springende indicatoren waren, werd door de bevolkingstoename 
en de toename van de welvaart steeds meer gezien als een zaak van publiek belang. De 
zorg voor waterkwaliteit werd in 1970, via een door de WVO van kracht geworden 
vergunningenstelsel voor onder andere lozingen, bij de provinciale besturen gelegd. 

                                                           
22 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm en ir. H. de Groot. 
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Deze sluisden de verantwoordelijkheid in de meeste gevallen door naar waterschappen; 
of, wanneer deze niet voldoende financieel draagkrachtig hiervoor werden geacht, naar 
speciaal daarvoor ingestelde zuiveringsschappen (IJff, 1993).23 De WVO vormt het 
begin van een tijdperk waarin waterschappen in toenemende mate door de centrale 
overheid gereguleerd, en daarmee, in termen van hun historisch niet eerder in zodanige 
mate betwiste autonomie ingeperkt worden. Tegelijkertijd markeert de WVO het 
tijdstip waarop waterschappen hun institutionele identiteit niet langer rondom sectorale 
belangen formuleerden, maar juist steeds meer op basis van zaken die van algemeen 
belang werden geacht. 

De vragen rondom de organisatie van het Nederlands waterbeheer, waarbij op centraal 
niveau vanaf de jaren vijftig in toenemende mate vraagtekens bij het functioneren van 
de waterschapsdemocratie werden geplaatst en men op decentraal niveau in 1970 de 
zorg voor waterkwaliteit in de schoot kreeg geworpen, en het uitstel van de beslissing 
aan wie de zorg voor onderhoud aan de primaire Noordzeewaterkering moest komen 
toe te vallen, noopte Haagse politici tot nadere reflectie op de organisatie en toekomst 
van het Nederlandse waterschapsbestel. Hiertoe werd in 1968 opnieuw een commissie 
ingesteld, de zogenaamde Diepdelverscommissie.  
De samenstelling van deze commissie is opvallend. In de Diepdelverscommissie nam 
een groot aantal ingewijden in het waterschapsbestel zitting (fig. 1). Naast juristen en 
bestuurskundigen bestond het grootste deel van de commissie uit ‘zware mannen’ uit 
de waterschapswereld en ‘ambtenaren en bestuurders met ervaring in het werken met 
waterschappen’ (Kranenburg, 1972). Lid was bijvoorbeeld J.S. Biesheuvel,24 een 
bestuurder die in een aantal volgende hoofdstukken zal terugkomen als voorzitter van 
het Waterschap Regge en Dinkel. Of het nu hierdoor komt wordt niet duidelijk uit 
archiefmateriaal, maar feit is dat de commissie de noodzaak tot het voortbestaan van 
het Waterschapsbestel als uitgangspunt voor haar rapport neemt (Kranenburg, 1972, 
1974); zij het dan wel in gewijzigde vorm, want het moge duidelijk zijn dat men in 
waterschapskringen daar de noodzaak inmiddels wel van in zag.25

De Diepdelverscommissie kwam in 1974 met aantal aanbevelingen, welke in 1977 in 
de Nota ‘Naar een Nieuw Waterschapsbestel?’ op één na allemaal worden 

                                                           
23 De provincies Groningen, Friesland en Utrecht hielden de verantwoordelijkheid voor 

waterkwaliteit in eigen hand. 
24 Neef van Barend Biesheuvel, minister-president van 1971 tot 1973. J.S. Biesheuvel was 

eerder voorzitter geweest van het Landbouwschap en ook op Europees niveau actief 
geweest. Zijn voorzitterschap van Regge en Dinkel is een voorbeeld van de wijze waarop de 
samenstelling van waterschapsbestuurders, waar die zeker voor de kleinere waterschappen 
nog vaak in handen was van degene die de meeste grond bezat, professionaliseerde.  

25 Sommige commissieleden die in het begin nog zitting hadden in de Diepdelverscommissie, 
hebben de Commissie vanwege dit uitgangspunt beschuldigd van conservatisme en zijn om 
die reden uit de commissie gestapt.  
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overgenomen door het kabinet (IJff, 1993, p. 18).26 Drie aanbevelingen van de 
Commissie zouden bepalend blijken voor het verloop van het debat over het 
bestaansrecht van waterschappen in de jaren die volgden: ten eerste de aanbeveling om 
het watersysteem vanuit zijn interne samenhang te beschouwen (een idee dat zal 
terugkomen in de invloedrijke beleidsnota ‘Omgaan met Water’ uit 1985 en dat verder 
gestalte zal krijgen via het beleidsconcept ‘Integraal Waterbeheer’), ten tweede het 
pleidooi voor het doorzetten van de op gang gekomen fusieslag in het 
Waterschapsbestel, en ten derde de aanbeveling tot de instelling van een 
Waterschapswet in 1992. De instelling van zo’n Waterschapswet was een lang 
gekoesterde wens van de waterschappen. Dit was omdat een dergelijke ‘organieke’ wet 
een grondwetswijziging vereist die de waterschappen een positie gelijk aan die van 
gemeenten en provincies in het staatsbestel toebedeelt, in plaats van een 
ondergeschikte zoals tot dan toe het geval is volgens de Grondwet van 1848. 
Waterschappen zagen hierin een vorm van erkenning op centraal niveau van de wijze 
waarop zij hun taken invulling gaven en regionale belangen behartigden. De Wet hield 
ook in dat de autonomie van het Waterschap veranderde in een wettelijke verplichting 
tot medebewind.   

De transformatie van het waterschapsbestel 1974-1992 
De kritiek van Steenbeek, de Wiarda Beckmanstichting en natuurorganisaties op het 
weinig open karakter van de besluitvorming door waterschapsbesturen werd door de 
Diepdelverscommissie op meerdere wijzen ter harte genomen. De commissie stelde 
zich ten doel het waterschap en zijn toekomst steeds te bezien in de maatschappelijk 
sterk veranderde context  

De beschouwingen van de commissie met betrekking tot de waterschappen staan 
tegen de achtergrond van in onze samenleving optredende verschijnselen als 
verschuivingen in het in onze samenleving geldende waardenpatroon, verandering 
van inzichten betreffende de maatstaven, die aan de inrichting van die 
samenleving moeten worden aangelegd (b.v. de mate en wijze van 
democratisering, afstand bestuurders-bestuurden), schaalvergroting in algemene 

                                                           
26 De aanbeveling die niet wordt overgenomen is de aanbeveling om inliggende 

waterschappen te creëren, ondergeschikt aan hoofdwaterschappen: Iets wat tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen door jurist en 
waterschapsanalist J.P. Winsemius en Eerste Kamerlid Van Riel reeds werd bepleit omwille 
van het blijven faciliteren door waterschappen van direct contact met hun achterban (Riel, 
1970, p. 361), maar wat haaks staat op de op centraal niveau vanaf begin jaren zestig en als 
gevolg van de aanbevelingen van de Deltacommissie ingezette beleidslijn van het 
terugbrengen van het aantal waterschappen door middel van fusies (de in bestuurskringen 
gebezigde term is ‘waterschapsconcentratie’). Hierdoor is, ter illustratie, in 1965 het aantal 
waterschappen teruggebracht naar 1800 in 1965 ten opzichte van 2500 in 1953 (Pieters, 
1972). Men kiest op centraal niveau dan ook voor nevenschikking in plaats van 
onderschikking van inliggende waterschappen. 



DISCUSSIE OVER HET BESTAANSRECHT VAN HET WATERSCHAP

35

zin, voorschrijdende specialisatie enz., zomede tegen de achtergrond van 
mogelijke wijzigingen in de bestuurlijke organisatie van ons land in het algemeen 
(Kranenburg, 1974, p. 16). 

Praktisch betekende dat dat men zich volgens de Commissie op een breder palet aan 
taken moest toeleggen dan tot dan toe het geval was geweest. Een nieuwe taak zou 
bijvoorbeeld het bestrijden van de watervervuiling moeten zijn. Ook betekende het een 
herziening van de waterschapsdemocratie, zij het met behoud van de trits belang-
betaling-zeggenschap, want ‘stemmen en betalen horen bij elkaar’ – in de woorden van 
de voorzitter van de Diepdelverscommissie F.J. Kranenburg (1972, p. 410). Niet iedere 
waterschapsbestuurder was daar even gelukkig mee, zo bleek tijdens de vragenronde 
naar aanleiding van de rede van voorzitter van de Diepdelvers Kranenburg tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de Unie. Reacties in de trant van ‘Ik zie dit helemaal 
niet, laat die boeren toch met rust, laat ze hun sloten blijven schouwen dat is primair 
hun taak en ze doen dat goed én goedkoop!’ waren niet van de lucht. Men was bang dat 
met het uit het maatschappelijk isolement willen halen van waterschappen door middel 
van verdere fusering in het waterschapsbestel, het historische karakter van het 
waterschap dat dicht bij de belanghebbenden staat zou verdwijnen (Wentink, 1972). 
Tijdens een interview met het NOS-journaal  op 6 november 1972 probeerde 
Kranenburg nogmaals de gemoederen te sussen. Op de vraag van de interviewer of de 
tradities die bestaan binnen het waterschap nu overboord worden gegooid, antwoordde 
hij 

Ik hoop van niet, ten slotte hebben de waterschappen een historie waar ze aardig 
trots op kunnen zijn. Er zijn hele gebieden in ons land, die eigenlijk gemaakt zijn 
door de lokale mensen van de waterschappen, die hebben eigenlijk de waterstaat 
gemaakt. ’t Was vroeger echt een beetje een plattelandsaangelegenheid, zij het ook 
een hele waardevolle kadervorming voor plattelanders, vaak van vader op zoon. 
Maar nu zullen er toch mensen, die er ook bij betrokken zijn en die in de stedelijke 
gebieden wonen, die te maken hebben namens ons allemaal met de zuiverheid van 
het water en met de milieuhygiëne, ook bij het bestuur betrokken worden 
(Waterschappen en televisie, 1972).  

In de taken die de commissie tegen deze maatschappelijke achtergrond voor het 
Waterschap zag weggelegd, trad volgens de Diepdelvers een toenemende 
verwevenheid van waterbeheerstaken op. Als belangrijkste taken voor waterschappen 
onderscheidde de Commissie de zorg voor de waterhuishouding, het grondwaterbeheer 
en de waterkeringszorg. In de meeste gevallen zou logischerwijs ook de zorg voor 
scheepvaartwegen aan het waterschap toevallen. Wegenzorg zou slechts in enkele 
gevallen een eigenlijke taak van het Waterschap zijn. Verder maakte de Commissie een 
onderscheid voor een aantal mogelijke ‘neventaken’, zoals strandrecreatie, pleziervaart 
en sportvisserij in binnenwateren (Kranenburg, 1974, p. 22-25).  
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Hoewel de taken die hier nog worden onderscheiden als ‘neventaken’ later veelal 
alsnog zouden worden opgenomen in plannen voor zogeheten ‘Integraal Waterbeheer’, 
is in de wijze waarop de commissie de drie belangrijkste taken met het oog op 
waterschappen formuleerde met enige goede wil een aanzet te herkennen tot een 
integrale aanpak van waterbeheer. Allereerst stelde de commissie dat de zorg voor de 
waterhuishouding dient te worden begrepen als een taak waarbij ‘kwantiteit en 
kwaliteit […] als aspecten van hetzelfde beleidsobject – het oppervlaktewater – bij 
elkaar en de zorg voor de regionale waterhuishouding zal naar het oordeel van de 
commissie dan ook geïntegreerd als één taakgeheel door één en hetzelfde lichaam 
dienen te worden uitgevoerd, zodat beide aspecten en alle daaraan verbonden belangen 
daarbij aan bod komen’ (Kranenburg, 1974, p. 22). Ten tweede stelden de Diepdelvers 
dat ‘ook in andere opzichten […] aan het beheer van het oppervlaktewater en het 
grondwaterbeheer aspecten [zijn] verbonden, die een onderling samenhangend beleid 
kunnen vereisen’ (Kranenburg, 1974, p. 23). 

Eind jaren zeventig maakten ecologen hun entree in de waterwereld. Een belangrijk 
succes dat mede op hun conto is te schrijven was het besluit tot de aanleg van een 
gedeeltelijk open in plaats van gesloten stormvloedkering in de Oosterschelde, in 1976 
(Disco, 2002; Ham, 1999; Westerheijden, 1988). Een groeiend aantal ingenieurs van 
Rijkswaterstaat raakte in de jaren daarop bereid te onderkennen dat het afsluiten van de 
estuaria in het zuidwesten van Nederland desastreuze gevolgen had gehad voor de 
voorheen onder invloed van het getij staande ‘ecosystemen’.27 Een benadering waarin 
de nadruk ligt op de verwevenheid van de verschillende onderdelen en functies van het 
watersysteem werd als oplossing gezien voor problemen waar waterbeheerders vanaf 
het einde van de jaren zeventig in toenemende mate beleidserkenning voor vragen, 
namelijk de slechte (naar chemische, en later ook naar hydrobiologische maatstaven 
beoordeelde) waterkwaliteit en het in termen van de structuurecologie onverantwoorde 
wijze waarop met grensgebieden van watersystemen werd omgegaan, zoals slootkanten 
en beekoevers. 
Na succesvol lobbywerk van een groep ecologen, met H.L.F. (Henk) Saeijs in de 
centrale directie van de Rijkswaterstaat als vlaggendrager van deze lobby, kwam in 
1985 de nota Omgaan met Water uit.28 Hierin werd wat in de nota zelf wordt genoemd 
‘een nieuwe achtergrondfilosofie’ voor waterbeheer uiteengezet. Het fundament van 
deze filosofie was de watersysteembenadering. De definitie van een watersysteem en 
de daarop gebaseerde definitie van de watersysteembenadering luidde als volgt: 

                                                           
27 Persoonlijke communicatie prof. dr. H. Saeijs. 
28 Persoonlijke communicatie prof. dr. H. Saeijs, drs. F. Klijn. Anderen die de rol van Saeijs 

op deze manier omschrijven zijn Brugge, Rotmans en Loorbach (2005) en Disco (2002). 
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Onder een watersysteem wordt verstaan een geografisch afgebakend, 
samenhangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de 
daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, 
chemische en biologische kenmerken en processen. De grenzen van een dergelijk 
watersysteem worden in de eerste plaats bepaald op grond van morfologische, 
ecologische en functionele samenhang. […]. Een watersysteembenadering stelt het 
watersysteem (inclusief landsystemen waar grondwater een essentieel onderdeel 
van uitmaakt) centraal. De benadering beoogt via een integrale afweging van de 
wensen van de samenleving ten aanzien van functies en het functioneren van 
watersystemen (sectoren en facetten) op een optimale wijze af te stemmen op de 
mogelijkheden van de systemen met behulp van een technisch (infrastructuur) en 
juridisch instrumentarium (Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid,
1985, p. 33-34).  

In lijn met de eerder genoemde doelstelling van deze benadering als 
‘achtergrondfilosofie’, legde men in de Nota de nadruk op het belang van regionale 
differentiatie bij de invulling van de precieze aanpak van bestaande problemen 
(Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid, 1985, p. 33-34). De Nota 
vormde dus in beginsel geen pleidooi voor meer centralisatie in de gedecentraliseerde 
organisatie van waterbeheer in Nederland.  
Wel gaf men in de Nota aan dat er meer behoefte is aan afstemming tussen de 
verschillende beleidsterreinen en de overheden die hier een verantwoordelijkheid
hebben. Verkeer en Waterstaat splitste de uitwerking van langetermijnbeleid op basis 
van deze filosofie  op in zeven hoofdbeleidspunten, waarvan het zesde en het zevende 
aangeven dat men voor de toekomst wel degelijk een ‘bezinning’  in gedachten heeft 
voor de inrichting het bestuurlijk-juridisch instrumentarium en het huidige 
financieringsstelsel (Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid, 1985, p. 39, 
55-57). Het Ministerie sneed bij de uitwerking van die speerpunten een aantal voor 
regionale waterbeheerders historisch mogelijk gevoelige punten aan, zoals de noodzaak 
tot meer regionale coördinatie, de noodzaak van integratie van wettelijke kaders 
(waardoor afdelingen binnen organisaties op regionaal niveau meer moeten gaan 
samenwerken), en financiële perikelen zoals die zich hebben voorgedaan rondom de 
kostendeling van aanpakken om de waterkwaliteit te verbeteren. In praktijk was 
hiermee de toon van meer centrale coördinatie en toezicht alsnog gezet.  
Deze tendens richting centrale coördinatie en toezicht nam in 1989 vaste vorm aan in 
de Derde Nota Waterhuishouding en de Wet op de Waterhuishouding. De Wet op de 
Waterhuishouding introduceerde een planningssysteem dat nadrukkelijk gevolgen heeft 
gehad voor de verhouding tussen provincies en waterschappen enerzijds en hun beider 
taken anderzijds (fig. 1). De Provincie stuurde voortaan het Waterschap niet alleen 
bestuurlijk maar ook inhoudelijk aan. Het onderscheid tussen waterkwaliteit als 
verantwoordelijkheid van de provincie en waterkwantiteit, het bepalen van de 
verdeling van water, als verantwoordelijkheid voor waterschappen, kwam te vervallen. 
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De provincie stelde in plaats daarvan eens in de vier jaar een zogenaamd Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan op, dat de leidraad vormde voor het te voeren beleid door 
waterschappen. Op basis van dit plan stelden de in de provincie gelegen waterschappen 
vervolgens een Waterbeheer(s)plan op. De Provincie kon zo de plannen van het 
waterschap toetsen aan haar eigen Waterhuishoudingsplan.  

Situatie vóór 
Derde Nota WH, 
1989

Kwaliteit 
oppervlaktewater 
(WVO) 

Kwantiteit 
oppervlaktewater 
(WVO) 

Grondwater 
(GWW)

Provincie Waterkwaliteitsplan  Waterkwantiteitsplan Grondwaterplan 
Waterschap Waterkwaliteitsplan Waterkwantiteitsplan 

Planningssysteem/ 
Derde Nota WH 
1989 

WVO/WWH WVO/WWH GWW/WWH/WBB 

Provincie Provinciaal Waterhuishoudingsplan/incl. 
grondwaterbeschermingsplan 

Waterschap Waterbeheersplan 

Figuur 1. Het nieuwe planningssysteem uit de Wet op de Waterhuishouding. Verklaring 
afkortingen: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1970 (WVO), Grondwaterwet (GWW), 
Derde Nota Waterhuishouding 1989 (Derde Nota WH), Wet op de Waterhuishouding 1989 
(WWH), Wet Bodembescherming 1989 (WBB). 

De Derde Nota Waterhuishouding van 1989 gaf nader invulling aan de door de centrale 
overheid ingezette beleidskoers van Integraal Waterbeheer. Men sprak over het willen 
aflossen van de naoorlogse ‘hypotheek op het gebruik van watersystemen’ en deed 
voorstellen voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit ervan (p. 35).29 Daarmee 
diende de Nota als inhoudelijk kader voor de Provinciale Waterhuishoudingsplannen 
en de waterbeheersplannen van Waterschappen. De Derde Nota introduceerde 
bovendien het idee van ‘functies’ in het beleidsdiscours (p. 8, 71-91). De provincie 
bedeelde aan gebieden functies toe, zoals een natuurfunctie of een agrarische functie. 
Op die functietoekenning stemden waterschappen hun waterbeheersplannen af. 
Zo beoogde de centrale overheid onder andere meer zicht te krijgen op de wijze waarop 
provincies en waterschappen invulling zouden gaan geven aan de door haar uitgezette 
beleidslijnen, waarbij het in dit geval gaat om de invulling van de beleidskoers 
Integraal Waterbeheer. Door de nadruk op planvorming voor de komende vier jaar 
werd het voor waterschappen bovendien onmogelijk ad hoc een bepaalde interventie te 
plegen, en dwong de centrale overheid de waterschappen dus een planning voor de 

                                                           
29 Inhoudelijk stippelt de Derde Nota de koers voor onder andere eutrofiëringbeleid en beheer 

op grond van inzichten uit de ecologie uit (p. 6, 95-129). Daar kom ik in hoofdstuk twee en 
drie op terug.  
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langere termijn op te stellen. Via het provinciale toezicht op de Waterschappen werden 
zij aan deze plannen gehouden. De Wet op de Waterhuishouding en de Derde Nota 
Waterhuishouding gaven dus juridische grondslag en een beleidsmatige inkadering aan 
de notie Integraal Waterbeheer. De nadruk kwam hierbij te liggen op een 
planningssysteem, dat de inhoudelijke sturing van plannen van het waterschap door de 
centrale overheid en provincies vergrootte.  
De strijd van waterschappen om hun bestaansrecht leek in de jaren zeventig met het 
rapport van de Diepdelvers te zijn beslecht, en wel in het voordeel van de 
waterschappen. De introductie van de ‘achtergrondfilosofie’ van Integraal 
Waterbeheer, waarin decentrale differentiatie in principe het uitgangspunt vormde maar 
waarin ook gepleit wordt voor meer bestuurlijke afstemming, wat zich consolideerde in 
de Wet op de Waterhuishouding en de Derde Nota Waterhuishouding, maakte van de 
uitkomst van deze strijd in termen van autonomie dus een Pyrrusoverwinning. 
Doordat de centrale overheid kaders begon te bieden voor het werk van decentrale 
waterbeheerders, werd zowel de bestuurlijke als inhoudelijke complexiteit van hun 
werk vergroot. Om de toegenomen bestuurlijke complexiteit het hoofd te kunnen 
bieden, bleven waterschappen fuseren.30 Dat gebeurde na 1989 vooral op instigatie van 
de Derde Nota Waterhuishouding, welke de provincies sommeerde de beheersgebieden 
van waterschappen zoveel mogelijk samen te laten vallen met waterstaatkundige 
eenheden. Ook inhoudelijk was de definitie van waterschapstaken in beweging. Om 
deze bestuurlijke en inhoudelijke complexiteit het hoofd te kunnen bieden huurden 
waterschappen steeds meer ambtenaren in, met bovendien een hoger 
opleidingsniveau.31 Dit terwijl het aantal waterschappen nog altijd afneemt.32 Het 
pleidooi van de Diepdelvers om het watersysteem te beschouwen naar zijn interne 
samenhang en hun aanbeveling om het aantal waterschappen te verkleinen blijken 
daarmee een logisch gevolg van elkaar. 

Aan de toezegging van het Kabinet in 1978 tot de instelling van een waterschapswet –
de derde aanbeveling van de Diepdelvers – werd in 1992 tegemoet gekomen. Voor een 
dergelijke ‘organieke’ wet was wel een grondwetswijziging nodig geweest. Deze was 
in 1982 al tot stand gekomen.  

                                                           
30 Zie voor een overzicht van fusies in het Waterschapsbestel de Waterschapsarchieven 

database die Giebels en Streefkerk tot 1990 hebben aangelegd: 
http://www.jvdn.nl/pages/WG/04.html#top (laatst geraadpleegd 14 juni 2010). 

31 Voor de kennispraktijken die er voor regionaal waterbeheer worden ontwikkeld, heeft dit 
drastische gevolgen. In hoofdstuk twee en drie kom ik hier op terug.  

32 Het omgekeerd evenredige verband tussen het aantal waterschapsambtenaren en het aantal 
waterschappen is een gevolg van de toenemende nadruk op de waterkwaliteitstaak door en 
voor waterschappen sinds de jaren zestig. In de periode van 1953 tot 1960 nam het aantal 
waterschapsambtenaren evenredig af met het aantal waterschappen (Meer & Raadschelders, 
1993, p. 33-39). 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

40

Door deze grondwetswijziging had het Waterschap voortaan dezelfde juridische status 
als de Provincie en de Gemeente. In ruil voor deze erkenning van het bestaansrecht van 
het Waterschap moest het wel een deel van zijn autonomie opgeven. Als het Rijk een 
taak die het Waterschap had ook van algemeen belang vond, mocht het Rijk via het 
doen van een beroep op het Waterschap als overheid in medebewind de uitvoering van 
die taak door het Waterschap afdwingen. Het Rijk mocht in zo’n situatie ook mede 
bepalen op welke manier het Waterschap deze taak zou invullen. De Goede (1982) 
duidt de ontwikkeling van een positie van autonomie naar positie van medebewind van 
het Waterschap als een gevolg van de druk op deze overheden om nu ook invulling te 
geven aan kwaliteitsbeheer.  
Naast een juridische erkenning van het nationale belang van het werk van regionale 
waterbeheerders, is de Waterschapswet van 1992 tevens te zien als een poging van de 
centrale overheid en politiek om de democratische legitimiteit van waterschappen te 
vergroten. Ze probeerde dit te bewerkstellingen door de zogenaamde ‘ingezetenen’ een 
stem te geven in het waterschapsbestuur. De categorie ingezetenen behartigde in het 
waterschapsbestuur de belangen van stadsbewoners, of, in waterschapsjargon, de 
‘stedelingen’. Stadsbewoners bleken hun belang in waterbeheer vooral te definiëren in 
termen van natuur en recreatie, daar zij vooral stemden op kandidaten die voor deze 
kwesties aandacht hadden gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s. Doordat de trits 
‘belang-betaling-zeggenschap’ nog steeds als basis diende voor de 
waterschapsorganisatie, moesten stadsbewoners in ruil voor die stem wel belasting, 
oftewel ‘omslag’, te gaan betalen. Zo verschafte de waterschapswet aan de 
waterschappen tevens financiële slagkracht om hun in omvang toegenomen 
takenpakket te kunnen vervullen. Voor een bespreking van de gevolgen van de 
Waterschapswet voor de positie en taken van de waterschappen en de rol van 
natuurbeschermingsorganisaties daarbij verwijs ik naar het derde deel van dit 
hoofdstuk, waarin het debat over gedecentraliseerd waterbeheer zoals dat door 
Stichting Natuur en Milieu is gevoerd wordt besproken. 

II. Bestuurskundige evaluaties van het Waterschapsbestel: verschuivingen in het 
begrip van democratische legitimiteit 
Het ‘algemene belang’ – waaronder eerst waterveiligheid en later waterkwaliteit werd 
verstaan – werd nu, onder druk van de Rijksoverheid, mede behartigd via regionaal 
waterbeheer. Dit culmineerde in de invoering van de Waterschapswet in 1992. Op dat 
moment wordt het voor bestuurskundigen interessant zich theoretisch over de 
waterschapsorganisatie te buigen.33 De Waterschapswet betekende immers dat ook 

                                                           
33  Tot de jaren negentig waren het vooral juristen die zich met waterschappen bezighielden, 

met als uitzondering de beleidsanalyticus Bressers (1983). Voornoemde S.J. Fockema 
Andreae (1904-1968) is een vroeg voorbeeld van een juridisch geschoolde auteur. Recente 
namen die steeds opduiken in onderzoek naar literatuur over waterschappen voor een breder 
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ingezetenen nu direct een stem hadden in de samenstelling van het 
Waterschapsbestuur. Ook het aantal vertegenwoordigde belangen nam toe. Hierdoor 
begonnen de bestuurlijke processen bij het Waterschap een grotere gelijkenis te 
vertonen met de politiek-bestuurlijke processen op centraal niveau. In het verloop van 
de bestuurskundige discussie is een verschuivend begrip van democratie en 
democratische legitimiteit herkenbaar.  
De ontwikkeling in de inhoudelijke argumenten van bestuurskundigen voor en tegen 
het laten voortbestaan van het Waterschapsbestel is in de context van dit onderzoek 
relevant. In de context van systeeminnovatieve verandering komen steeds momenten 
naar voren waarop de legitimiteit van de huidige manier van waterbeheer wordt 
bevraagd.  
Ook voor wat betreft de ontwikkeling van innovatieve praktijken in waterbeheer geldt 
dat. Kennis en legitimiteit zijn nauw met elkaar verbonden. In de vorige paragraaf is 
besproken dat bestuurders over het algemeen immers niet langer besluiten konden en in 
veel gevallen ook wilden nemen op basis van enkel en alleen technische kennis 
(Brugge et al., 2005; Disco, 2002). Zo wilden zij het verwijt als een technocraat te 
handelen, een imago dat ambtenaren en bestuurders in de waterwereld lang heeft 
aangekleefd, voortaan pareren. Hoe men democratische legitimiteit in de context van 
waterbeheer begrijpt hangt echter af van de definitie die men van democratie hanteert. 
Om die reden loont het zich het debat zoals bestuurskundigen dat hebben gevoerd op 
inhoudelijke argumenten te analyseren aan de hand van de manier waarop zij 
‘democratie’ definiëren. Een dergelijke analyse draagt bij aan preciezer begrip van de 
mechanismen waarmee legitimiteit wordt gegenereerd in een context waarin technisch-
inhoudelijke kennis een belangrijke, zij het vaak niet de enige doorslaggevende rol 
speelt. 

                                                                                                                                                    
publiek dan enkel ingewijden in het waterschapsbestel zijn die van Van Hall en Havekes. 
Beiden hebben veelvuldig gepubliceerd in vakbladen zoals Het Waterschapsbelang (later: 
Het Waterschap) (Hall, 1996), maar bijzonder is dat zij daarnaast ook boeken publiceerden 
over de organisatie van waterbeheer in Nederland (Hall et al., 1999; Havekes, 1987). De 
verstrengeling van een bestuurskundige interesse voor waterschappen met werk in het 
waterschapsbestel is in veel gevallen typerend voor juristen. Van Hall is later bijzonder 
hoogleraar Waterstaatsrecht geworden en is op dit moment dijkgraaf van Waterschap Hunze 
en Aa. Havekes is werkzaam als jurist voor de Unie van Waterschappen en is in 2008 
gepromoveerd op een proefschrift over de institutionele ontwikkelingen in het 
Waterschapsbestel (Havekes, 2008). Hij evalueert daarin het functioneren van 
waterschappen en pleit vóór het voortbestaan van waterschappen. Wel zijn er begin jaren 
tachtig enkele onafhankelijke, doch nog altijd uit juridische hoek afkomstige publicaties 
verschenen, die de waarde van functionele waterschapsdemocratieën in staatsrechtelijk 
perspectief evalueren (Berg, 1982; Goede, Kienhuis, Linden, & Steenbeek, 1982; Sneep, 
1980). Waarschijnlijk komen deze voort uit de nasleep van de commotie eind jaren zestig 
en in de jaren zeventig rondom het Waterschapsbestel, en de waterschapsdemocratie in het 
bijzonder. Een theoretische interesse van bestuurskundigen in de waterschapsdemocratie 
ontwikkelt zich zoals gezegd pas vanaf het begin van de jaren negentig. 
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Het bestuurskundige debat over gedecentraliseerd Nederlands waterbeheer kreeg vorm 
vanaf het begin van de jaren negentig. Dan start een groep bestuurskundigen aan de 
Universiteit van Leiden met het inkaderen van vragen rondom de 
waterschapsdemocratieën in bestuurskundige debatten. In eerste instantie richtte men 
zich daarbij op debatten en inzichten uit de theorieën met een achtergrond in theorieën 
gebaseerd op het paradigma van rational choice. Later raakte een breder samengestelde 
groep bestuurskundigen geïnteresseerd in de democratische legitimiteit van (regionaal) 
waterbeheer, en komt het zwaartepunt in het bestuurskundige debat meer op kwesties 
rond governance te liggen. In de tien jaar bestuurskundig debat die hier zal worden 
besproken is een verschuiving te herkennen in de focus van het debat, welke het gevolg 
is van een veranderende opvatting van democratie en democratische legitimiteit. 
Die verandering zal worden geanalyseerd aan de hand van het onderscheid tussen 
input- en outputlegitimiteit. De definities die bestuurskundigen hanteren leiden ofwel 
tot een evaluatie in termen van inputlegitimiteit, ofwel tot een evaluatie in termen van 
outputlegitimiteit. De Duitse politicoloog Fritz W. Scharpf heeft deze concepten 
ontwikkeld (Scharpf, 1975, 1997).34 Beide vormen van legitimiteit kunnen worden 
gebruikt om te evalueren in hoeverre besluitvorming op democratische wijze 
plaatsvindt. Inputlegitimiteit kan worden bepaald aan de hand van een evaluatie van de 
mate van aanvaarding van democratische procedures door politici en burgers 
(‘government by the people’). Outputlegitimiteit is een maatstaf voor de mate waarin 
uitkomsten van collectieve besluitvorming worden aanvaard (‘government for the 
people’). 

De groep Leidse bestuurskundigen die in het begin van de jaren negentig een begin 
maakte met het evalueren van de waterschapsdemocratie beriep zich bij 
beschouwingen van het waterschapsbestel op de theorie over Common Pool Resource 
Management (CPRM) (Raadschelders & Toonen, 1993; Toonen et al., 2006).35 Deze 
theorie is vooral ontwikkeld door de Amerikaanse bestuurskundige Elinor Ostrom. De 
basis van de CPRM-benadering is te vinden in haar werk Governing the Commons: 
The Evolution of Institutions for Collective Action (1990). Zij baseert zich op inzichten 
uit de speltheorie, en benadert vragen rondom het beheer van collectieve goederen 
zoals water, bossen, en olievelden als problemen van collectieve actie.  

                                                           
34 Scharpf onderzoekt in zijn werk vooral de werking van democratische principes in Europese 

besluitvorming (cf. Scharpf, 2009). 
35 Begin jaren negentig start er een onderzoeksproject voortkomend uit de samenwerking van 

een aantal bestuurskundigen aan de Universiteit van Leiden en de Indiana University in de 
VS. Trekkers van dit project waren prof. dr. J.C.N. Raadschelders, prof. dr. T.A.J. Toonen 
en prof. dr. E. Ostrom. De genoemde literatuur is uit dit project voortgekomen. Een verlaat 
product van dit onderzoeksproject is het proefschrift van Dolfing (2000) over de 
bestuurlijke ontwikkeling van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland in de 
periode 1600-1800. De academische aandacht voor waterschapsdemocratieën was begin 
jaren negentig dus beperkt.  
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De manier waarop bestuurskundigen het functioneren van de waterschapsdemocratie 
evalueren kwam voort uit de manier waarop Ostrom op basis van speltheoretische 
inzichten het vraagstuk van representatie en democratische legitimiteit in 
besluitvorming aangaande het beheer van collectieve goederen begrijpt. In de CPRM 
benadering wil men op basis van empirisch onderzoek theoretiseren hoe men free-
rider’s gedrag binnen gedecentraliseerde institutionele contexten succesvol voorkomt. 
Dit gedrag houdt in dat men bij het beheer van collectieve goederen problemen die 
daarbij ontstaan afwentelt op een ander, ervan uitgaande dat die het probleem wel 
oplost. Als de ander daarin toegeeft, zullen weer anderen daar meer en meer van 
uitgaan, tot niemand zijn verantwoordelijkheid meer neemt (Toonen et al., 2006,  
p. 189). De mate waarin een instituut zulk gedrag tolereert wordt bepaald door de 
aanwezigheid van ‘rule structures’. 
Instituties kunnen worden geëvalueerd aan de hand van deze regelstructuren. Deze 
regels weerspiegelen publieke keuzes in drie ‘worlds of action’: het operationele 
niveau, het niveau van de collectieve keuze en het niveau van constitutionele keuze. 
Het eerste niveau refereert aan de individuele keuze. In een in hoge mate 
georganiseerde en vrije samenleving is het individu in institutionele arrangementen in 
veel gevallen voldoende autoriteit genieten om zelf beslissingen te nemen. De ‘world 
of action’ van de collectieve keuze verwijst naar de keuzes die ambtenaren en 
bestuurders maken in processen van politieke besluitvorming en beleidsvorming. Zij 
worden hiertoe geautoriseerd door anderen, en zijn daarom door het collectief 
gemachtigd individuen te dwingen zich te conformeren aan hun keuzes. De 
constitutionele keuze weerspiegelt collectieve overeenstemming en regels over de 
wijze waarop de collectieve keuze tot stand komt (Ostrom & Kiser, 1982, p. 206-209). 
Later heeft Ostrom deze methodiek uitgewerkt tot de CRPM-benadering. 
Volgens de Nederlandse bestuurskundigen die het Waterschapsbestel in deze termen 
evalueerden functioneren de beherende instanties van water in Nederland als CPR-
organisaties naar behoren op twee niveaus, namelijk op het operationele en 
constitutionele niveau. Men sprak in dit verband van het ‘relatieve succes van het 
waterschap als organisatievorm voor CPRM’ (Raadschelders & Toonen, 1993, p. 10, 
190). Het probleem lag volgens deze bestuurskundigen dan ook niet bij de 
institutionele regelstructuren voortkomend uit keuzes op het operationele en 
constitutionele niveau, maar vooral bij het kiessysteem en de non-responsieve burger; 
oftewel op het niveau van de collectieve keuze. Zij vroegen zich af of zulke collectieve 
keuzes wel voldoende worden geautoriseerd en of een eventueel afdwingen van 
conformisme aan de regels voortkomend uit keuzes worden opgesteld wel legitiem zou 
zijn, als er zo weinig burgers stemmen.  
Hun antwoord luidde dat door de vele fusies van waterschappen de herkenbaarheid van 
het Waterschap is verdwenen. Daarmee was ook zijn ‘natuurlijke’ legitimiteit 
geërodeerd (Toonen et al., 2006, p. 199). Men sprak in dit verband van een laag 
‘waterbewustzijn’ bij de Nederlandse bevolking. Hierop wees de lage opkomst bij 
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waterschapsverkiezingen. Dit zou echter niet alleen aan de burger te wijten zijn, maar 
ook aan het waterschap dat zijn plicht tot democratische verantwoording, die bij het 
recht tot het heffen van belasting hoort, tegenwoordig te weinig serieus zou nemen, zo 
stellen Toonen et al. De verkiezingssystematiek was sinds de invoering van de 
Waterschapswet in 1992 voor de gemiddelde burger erg ondoorzichtig. Waterschappen 
deden er in hun optiek te weinig aan om dit te verbeteren. 
Deze bestuurskundigen beoordeelden het democratisch functioneren van 
waterschappen dus vooral aan de hand van hun input-legitimiteit, oftewel de mate 
waarin politici en burgers blijk geven van aanvaarding van de democratische 
procedures. Getuige de lage verkiezingsopkomst bij waterschappen en het weinige 
enthousiasme waarmee waterschappen hun verkiezingen aan de man brengen zou die 
aanvaarding bij beide partijen laag zijn. Volgens de groep bestuurskundigen die begin 
jaren negentig het academische debat aanzwengelde kwamen de problemen met het 
Waterschapsbestel dus voort uit de ondoorzichtige organisatie van de democratische 
procedures bij waterschappen, het ontbreken van de wil om dit te veranderen en de lage 
betrokkenheid van de burger bij het beheer van water als collectief goed. 

Eind jaren negentig ontstond er bij een tweede groep bestuurskundigen tevens 
belangstelling voor het evalueren van de waterschapsdemocratie in termen van 
outputlegitimiteit, ofwel de mate waarin de uitkomsten van processen van collectieve 
besluitvorming worden aanvaard.  
Aanleiding voor deze tweede groep bestuurskundigen om ook mechanismen waarmee 
outputlegitimiteit wordt gegenereerd te onderzoeken was dat hun voorgangers geen 
differentiatie aanbrachten in hun definitie van ‘democratie’ (Boogers, 1996; Boogers & 
Tops, 2000). Deze bestuurskundigen definieerden democratie vooral in termen van 
democratie in de meest gangbare opvatting, ofwel wat de politicoloog David Held 
onderscheidt als ‘de ontwikkelingsdemocratie’. Men moest echter meer oog hebben 
voor het feit dat waterschappen niet volgens de principes van democratie in algemene 
termen functioneren, maar volgens een vorm van democratie die door 
vertegenwoordiging op basis van het soort belang dat men heeft in waterbeheer 
getypeerd kan worden als een meer directe vorm van democratie (Koning, 1995,  
p. 206-209). Bestuurskundigen met een interesse in de evaluatie van de democratische 
legitimiteit van het waterschap aan de hand van output legitimiteit onderscheiden de 
functionele waarborgdemocratie als een tweede vorm van democratie, naast de 
democratievorm van ontwikkelingsdemocratie.36 In onderstaande figuur worden de 
verschillen tussen beide definities van democratie uiteengezet. 

                                                           
36 Hiermee raken zij tevens aan de klassieke bestuurlijke discussie over de verhouding tussen 

algemeen en functioneel bestuur (Berg, Hall, & Rijswick, 2003, p. 26-33).  
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FUNCTIONELE 
WAARBORGDEMOCRATIE  

ONTWIKKELLINGSDEMOCRATIE 

‘Traditioneel waterschap’ Gemeente, provincie, rijk 

Noodrem Stuurwiel 

Taakgericht  Gebiedsgericht 

Controle Meedenken en meebeslissen 

Verantwoording Draagvlak 

Beleidsuitvoering  Beleidsvorming 

Controlerend orgaan Politieke arena 

Specifieke betrokkenheid Algemene betrokkenheid 

Belanghebbende Staatsburger  

Zakelijk zelfbeheer Politiserend bestuur 

Kiezers uiten kritiek Kiezers beslissen mee 

Figuur 2. Functionele waarborgdemocratie  en ontwikkelingsdemocratie. Ontleend aan Boogers 
en Tops (Boogers & Tops, 2000). 

Differentiatie in het democratiebegrip is volgens deze bestuurskundigen belangrijk 
omdat een evaluatie van het functioneren van de waterschapsdemocratie, zoals die 
sinds de Waterschapswet bestaat, anders uitvalt dan een evaluatie in termen van de 
waterschapsdemocratie als algemene democratie. In een waarborgdemocratie ligt de 
nadruk niet op de rol van de kiezer als mede beslissend, maar als een controlerende 
factor. Men gaat er daarbij vanuit dat de kiezer niet vooral vooruit, maar vooral vanuit 
een retrospectieve evaluatie van het gevoerde beleid kiest voor representatieve 
bestuurders. Op het moment van stemmen worden bestuurders vooral ter 
verantwoording geroepen voor het gevoerde beleid. Dat beleid zal de kiezer vooral 
interesseren in de consequenties die dit beleid heeft gehad voor een bepaald domein, 
bijvoorbeeld de landbouw. Het gaat daarbij om specifieke betrokkenheid van de kiezer 
bij een bepaald belang, en niet om een algemene betrokkenheid. De kiezer is bij het 
waterschap dus in eerste plaats belanghebbende, en geen staatsburger. Is er in de 
afgelopen periode naar tevredenheid gehandeld door het bestuur van een functionele 
overheid, dan zal de kiezer minder geneigd zijn überhaupt te gaan stemmen. Op deze 
wijze waarborgt een dergelijke vorm van democratie de belangen van de kiezer: zijn 
stem werkt daarbij als noodrem, en niet als stuurwiel. Het functionele karakter van 
deze vorm van democratie bestaat er dus in dat men het goed uitvoeren van de taak 
waarborgt, en niet in eerste instantie het bestuur en de inrichting van een gebied. Zo 
bezien zou een lage opkomst bij waterschapsverkiezingen geen teken van 
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ondoorzichtige kiesstelsels en lage betrokkenheid zijn, maar van goedkeuring van het 
gevoerde beleid en vertrouwen in de bestuurders en het werk van waterschappen. In 
deze definitie van democratie, waarbij de nadruk ligt een evaluatie van het functioneren 
van democratie in termen van outputlegitimiteit – de aanvaarding van de uitkomsten 
van collectieve besluitvorming – zouden waterschappen wel degelijk democratisch 
gelegitimeerd zijn.37

Er is dus een verschuiving zichtbaar in het debat onder bestuurskundigen van een 
evaluatie waarin de nadruk ligt op inputlegitimiteit, ofwel de verkiezingsopkomst 
tijdens waterschapsverkiezingen als maatstaf voor de mate van aanvaarding van 
democratische procedures door burgers en politici; naar een evaluatie waarin de nadruk 
ligt op een evaluatie van de waterschapsdemocratie in termen van outputlegitimiteit, 
ofwel de verkiezingsopkomst als maatstaf voor de tevredenheid en het vertrouwen dat 
de burger in het waterschap heeft, en dus voor de mate waarin men de uitkomsten van 
processen van collectieve besluitvorming aanvaardt. 
Sinds 2000 is er sprake van een nog altijd groeiende derde groep bestuurskundigen die 
dit onderscheid niet expliciet maakt in haar werk, maar er wel aan refereert door zich in 
hun onderzoek vooral te richten op processen van besluit- en beleidsvorming in 
(regionaal) waterbeheer, en de wijze waarop er daarin legitimiteit gegenereerd wordt 
(Boogerd, 2005; Buuren, 2006; Dicke, 2002; Huitema, 2002; Jong & Meijerink, 2006; 
Kuks, 2004; Kuks & Bressers, 2001; Meijerink, 2005; Wesselink, 2007; Wiering & 
Arts, 2006). In een speciale uitgave van het tijdschrift Bestuurskunde evalueren Dicke 
en Steenhuizen (2006) bijvoorbeeld de ‘borging van publieke waarden’ bij 
waterschappen. Daarbij gaan zij er dus vanuit dat legitimiteit niet enkel op het moment 
van stemmen wordt gegenereerd, maar ook via allerlei andere mechanismen in de 
tussenliggende vier jaar. Deze groep maakt veelal gebruik van theorie uit de 
beleidsanalyse, de interpretatieve beleidsanalyse en de discoursanalyse om de 
outputlegitimiteit van decentrale overheden te evalueren.  
Aan het begin van deze paragraaf werd gesteld dat een analyse van de verschillende 
definities van democratie die bestuurskundigen hanteren bij het evalueren van de 
waterschapsdemocratie bijdraagt aan het begrip van de mechanismen waarmee 
legitimiteit in besluit- en beleidsvormingsprocessen wordt gegenereerd. Dit in een 
context waarin technisch-inhoudelijke kennis een belangrijke, zij het vaak niet meer de 
enige doorslaggevende rol speelt.  
Waar de eerste groep bestuurskundigen het functioneren van de waterschapsdemocratie 
negatief evalueerde, is een tweede groep bestuurskundigen, en daaruit voortkomend 
een derde, positiever in zijn evaluaties van de waterschapsdemocratie. De aandacht die 

                                                           
37 De invoering van het politieke lijstenstelsel tijdens de waterschapsverkiezingen in 2008 

wordt door deze bestuurskundigen dan ook als verkeerd middel gezien om de kiezer naar de 
stembus te trekken. Immers, het functionele waarborgkarakter, waarin het belang in 
waterbeheer en niet de politieke voorkeur bepaalt waarop de kiezer stemt, wordt zo miskend 
(Jong & Meijerink, 2006; Meijerink, 2008). 
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men in regionaal waterbeheer is gaan besteden aan het betrekken van belanghebbenden 
en burgers bij waterbeheer, de modernisering van inspraak- en stemprocedures en de 
nadruk op de borging van publieke waarden in regionaal waterbeheer evalueren zij 
overwegend als een vooruitgang, daar via deze maatregelen een historisch potentieel 
aan publiek vertrouwen wordt aangeboord en vernieuwd. In hun evaluaties is de 
waterschapsdemocratie een goed voorbeeld van het in bestuurskundige kringen de 
laatste jaren opgang makende idee van ‘deliberatieve democratie’ (zie bijvoorbeeld 
Fischer, 2003).  

Dit proefschrift is mede bedoeld als een bijdrage aan de literatuur die mechanismen 
van outputlegitimiteit van waterbeheer onderzoekt. Het beoogt aan die literatuur op 
twee manieren bij te dragen. Ten eerste door over een langere periode de ontwikkeling 
van mechanismen voor het genereren van outputlegitimiteit te analyseren. Ik ga dus 
niet uit van een of meerdere min of meer synchrone casus, maar hanteer een diachroon 
perspectief om juist veranderingen in deze mechanismen te kunnen benoemen en 
analyseren, als onderdeel van de dynamiek in de periode van transitie in waterbeheer 
vanaf ongeveer 1970.  
Ten tweede en ter precisering hiervan richt ik mij niet op processen van bijvoorbeeld 
participatie en deliberatie voor het genereren van outputlegitimiteit, maar op de rol van 
technisch-inhoudelijke kennis. Immers, sinds waterbeheerders niet meer voor rigide 
technocraten willen worden versleten spelen de betrokken actoren met substantiële 
kennis een complexe rol. Naast het noodzakelijke technisch vernuft wordt nu immers 
ook het belang van het genereren van legitimiteit door experts verdisconteerd in hun 
technisch-inhoudelijke adviezen aan beleidsactoren.  
In dit onderzoek staan, zoals ook in de inleiding werd beschreven, de verschillende 
manieren waarop experts hun kennis inzetten centraal in combinatie met manieren om 
legitimiteit te genereren. Door het gehanteerde diachrone perspectief komen 
veranderingen in die praktijken aan het licht gedurende een periode van transitie in 
Nederlands waterbeheer. 

III. De evaluatie van Stichting Natuur en Milieu: van het waterschap als 
‘boerenrepubliek’ naar een rol als platform voor de behartiging van ‘groene’ 
belangen  
Eind jaren zestig ontstond er wereldwijd aandacht voor natuurbehoud en milieu. Ook in 
Nederland groeide een brede interesse in milieukwesties. Al bestaande 
natuurorganisaties zoals Stichting Natuurmonumenten reageerden op die groeiende 
aandacht door hun organisatiestructuren te herevalueren. Stichting Natuur en Milieu is 
in 1972 opgericht als werkorganisatie van vier landelijke instellingen (Heijden, 2000, 
p. 78-79). Het hoofdkantoor van Stichting Natuur en Milieu bevindt zich in Utrecht. 
Van daaruit ondersteunt zij de twaalf (zelfstandige) provinciale milieufederaties en 
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negen landelijke organisaties. Haar doelstelling is om overheidsbeleid te beïnvloeden, 
acties rondom milieukwesties te ondersteunen en de publieke opinie te mobiliseren.38

Volgens Van Der Heijden is het een van de meest succesvolle lobbyorganisaties op dit 
terrein.  
De invulling die de stichting geeft aan deze doelstelling heeft sinds haar oprichting een 
ontwikkeling doorgemaakt, die overigens archetypisch is voor de ontwikkeling van de 
milieubeweging in Nederland als zodanig (zie Heijden, 2000). in de loop der jaren 
tachtig nam men steeds vaker plaats aan de vergadertafel. Het activistische karakter 
van de beweging en haar verzet tegen de gevestigde orde raakte op de achtergrond. Dat 
ook de Stichting Natuur en Milieu deze ontwikkeling doormaakte, komt mede naar 
voren in de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu het nut van het Waterschapsbestel 
evalueerde.  
In de jaren zeventig richtte Natuur en Milieu zich op lokale, concrete projecten. De 
Stichting liet daarin vooral een tegengeluid horen. Zo probeerde ze 
bestemmingsplannen te beïnvloeden door het op provinciaal niveau entameren van 
bezwaarprocedures en rechtszaken. De landelijke overkoepelende organisatie 
ondersteunde dit werk door te lobbyen in Den Haag.39

Het standpunt van Natuur en Milieu ten opzichte van het Waterschapsbestel luidde in 
de jaren zeventig dat men, in navolging van de toenemende erkenning van het 
algemene belang ervan, waterbeheer niet enkel moet overlaten aan de functionele 
doelcorporaties die waterschappen in het perspectief van de Stichting 
vertegenwoordigden.40 In het op 30 november 1977 uitgevaardigde persbericht waarin 
ze reageerde op naar aanleiding van het Diepdelversrapport verschenen regeringsnota 
‘Naar een nieuw Waterschapbestel?’ specificeerde Natuur en Milieu dit standpunt. De 
Stichting gaf aan dat de Waterschappen in hun huidige vorm de mogelijkheid 
nauwelijks open laten om overheidsbeleid te beïnvloeden en bezwaar te maken tegen 
besluiten die door waterschappen worden genomen. Er vindt volgens de Natuur en 
Milieu namelijk nauwelijks een belangenafweging binnen het waterschap plaats. Door 
hier niet op in te gaan in de regeringsnota werd een politiek standpunt ingenomen 
‘waarin de vernieuwing weinig fundamenteel is’. Natuur en Milieu beargumenteerde 
haar stellingname door een aantal ervaringen te bespreken aangaande kwaliteitsbeheer, 
dijkverzwaring, peilverlaging, beekkanalisatie en wegverharding. Ik zal met het oog op 
de kwesties die in de volgende hoofdstukken empirisch worden uitgewerkt haar 
argumenten aangaande kwaliteits- en peilbeheer en beekkanalisatie bespreken.  

                                                           
38 Van de website van Stichting Natuur en Milieu. 
39 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans.  
40 Commentaar van de Stichting Natuur en Milieu op de Regeringsnota ‘Het beheer van de 

waterkeringen langs de Nederlandse kust’ (Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14481, nrs 1 
en 2), en Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het 
water zorgen’, 30 november 1977, p. 4-5. 



DISCUSSIE OVER HET BESTAANSRECHT VAN HET WATERSCHAP

49

Kwaliteitsbeheer was volgens Natuur en Milieu van een dusdanig ‘algemeen’ belang, 
dat men dit niet bij waterschappen moest willen onderbrengen. Opvallend was volgens 
de Stichting dat de drie provincies die zelf de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitsbeheer op zich hebben genomen, namelijk Groningen, Friesland en Utrecht, 
het meest voortvarend met het opstellen van waterkwaliteitsplannen aan de gang waren 
gegaan. Dat men in waterschaps- en zuiveringschapsverband in 1977 niet eens een 
concept voor dergelijke plannen had opgesteld, weet men ten dele aan het dan leidende 
idee in nationaal milieubeleid van ‘de vervuiler betaalt’. Op basis daarvan was besloten 
extra zetels in de waterschapsbesturen vrij te maken voor vertegenwoordigers van de 
industrie voor de industriële vervuiling, en vertegenwoordigers van de gemeenten als 
representanten van huishoudelijke vervuilers. Zo leidde het idee van ‘de vervuiler 
betaalt’ in combinatie met de trits belang-betaling-zeggenschap – als basis van de 
waterschapsorganisatie – tot de situatie dat de grootste vervuilers de meeste belasting 
betaalden, en dientengevolge ook het meest zeggenschap hebben in 
waterkwaliteitsbeleid. Volgens Natuur en Milieu had dit in de praktijk tot gevolg dat er 
geen adequaat beleid werd gevoerd om de kwaliteit van water te verbeteren binnen 
waterschappen; daar immers de macht in waterschapsbesturen lag bij degenen wiens 
belang zulk beleid niet dient, en er zelfs in sommige gevallen haaks op zou blijken te 
staan. Daarom pleitte Natuur en Milieu ervoor de zorg voor waterkwaliteit onder de 
hoede van provincies te brengen.41

De huidige waterschapsstructuur bood volgens de Stichting ook onvoldoende 
mogelijkheid tot belangenafweging betreffende peilbeheer en peilbesluiten. In het 
geval van peilbeheer liet de dan nog van kracht zijnde Waterstaatswet 1900 namelijk 
geen beroepsmogelijkheden toe in besluitvorming rond peilbesluiten. Traditioneel 
peilbeheer houdt in dat het oppervlaktewaterpeil in de winter verlaagd, en in de zomer 
verhoogd wordt. Natuur en Milieu wees op de negatieve gevolgen hiervan voor vis- en 
vogelstanden, en de bijdrage die zulk peilbeheer levert aan verzakkingen van publieke 
werken en klink. Pogingen echter om dit peilbeheer aan te passen waren tot dan toe op 
juridische barrières gestrand. Men haalde een voorbeeld aan van een beroepsprocedure 
van het Waterschap Bewesten De Eem tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht om de polderpeilen op een hoger peil te handhaven. De uitspraak luidde dat ‘de 
schade die door peilverlaging aan de vogelstand wordt toegebracht, moet worden 
getolereerd omdat een verbeterde exploitatie van weidegronden niet aan de 
rechthebbenden kan worden onthouden’.42 De huidige belangenafweging met 
betrekking tot peilbeheer werd volgens Natuur en Milieu dus juridisch onvoldoende 

                                                           
41 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 4-5. 
42 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 4. 
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ingekaderd als een zaak van niet enkel privaat/sectoraal, maar vooral ook algemeen
belang. 
Een soortgelijk argument werd tot slot aangevoerd op basis van ervaringen met 
beeknormalisaties of -kanalisaties. Ook hier wees Natuur en Milieu op de negatieve 
effecten van wat men noemt ‘ab’normalisaties: het rechttrekken, verbreden en 
verdiepen van beken zodat zij als aan-  én afvoerkanalen kunnen dienen. 
Waterschappen bereidden veelal de plannen voor voor deze beekkanalisaties. Natuur 
en Milieu wees erop dat, evenals in het geval van peilbeheer, ook in dit geval de 
beroepsmogelijkheden tegen deze plannen beperkt zijn. Volgens de Waterstaatswet 
1900 kon enkel de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie bezwaar 
maken. Er bestond ook een mogelijkheid via gemeentelijke bestemmingsplannen 
geplande beeknormalisaties aan te vechten. Voor het gebied buiten de 
gemeentegrenzen waren gemeenten hier algemeen echter niet erg snel mee, zo 
constateerde de Stichting. Hetzelfde gold voor provinciale streekplannen.43

Het kader waarbinnen waterschappen in 1977 opereerden – en waarin volgens de 
Stichting, met het oog op de dan net uitgekomen regeringsnota over de toekomst van 
het bestel, weinig verandering zou komen – bood volgens de evaluatie van Stichting 
Natuur en Milieu weinig mogelijkheden tot een belangenafweging waarin ook ‘het 
algemene belang’ werd meegewogen. Daarom zou de belangenafweging in regionaal 
waterbeheer moeten worden gereorganiseerd, en voor wat betreft bepaalde onderdelen 
zelfs moeten worden ondergebracht bij een algemene bestuursvorm en niet bij een 
functionele, zoals het waterschap.  

Opmerkelijk is dat Stichting Natuur en Milieu de definitie van ‘het algemene belang’ 
hier gelijkstelt aan het ‘groene’ belang zoals zij dat zelf formuleerden. Deze 
strategische zet om het woordvoerderschap voor zulke belangen naar zich toe te 
trekken zou uiteindelijk zijn vruchten afwerpen, al worden waterschappen niet zo 
drastisch hervormd als Natuur en Milieu in 1977 wenste.  
De Waterschapswet speelt een belangrijke rol in de verklaring van dit succes van 
Natuur en Milieu. De in 1994 van kracht geworden Waterschapswet probeerde de 
verhoudingen binnen het waterschapsbestuur aan te passen ten behoeve van de 
vertegenwoordiging van de belangen van ‘stedelingen’. Via de Waterschapswet in 
1992 kreeg de in waterschapsjargon geheten ‘ingezetene’ een stem in het 
waterschapsbestuur, om onder andere het algemene, meer indirecte belang dat de 
gemiddelde Nederlander heeft bij waterbeheer zichtbaarder en zwaarder mee te laten 
wegen in de beslissingen van het waterschap.  
Uit een tweetal studies blijkt dat in de praktijk het aantal zogenaamde ‘groene’ 
bestuurders door de toevoeging van deze categorie is gegroeid (Lenteren & Bok, 2002; 

                                                           
43 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 2. 
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Warmink, 1996). De ‘ingezetene’ lijkt dus inderdaad zijn belang in waterbeheer 
voornamelijk te definiëren als een belang in natuur. Het feit dat Natuur en Milieu 
contacten onderhoudt met recreatieorganisaties zoals de ANWB en recreatieschappen 
speelt hier ook een rol: stadsbewoners willen immers in het weekend graag van de 
natuur genieten en recreëren buiten de stadsgrenzen.  
Stichting Natuur en Milieu greep de waterschapswet aan om te ijveren voor de 
verkiezing van ‘groene’ kandidaten, om zo een politiek tegenwicht te bieden aan de 
traditionele categorieën in het waterschapsbestuur. Dat deed zij door eigen 
bestuursleden op te leiden en hun campagnes te ondersteunen.44 Tot de 
waterschapsverkiezingen in 2008 werden waterschapsbestuurders op persoonlijke titel 
verkozen. Waterschapsbestuurders waren wel vrij om zich aan te sluiten bij 
professionele organisaties, zoals de provinciale afdelingen van Natuur en Milieu. Van 
deze mogelijkheid maakte de Stichting, getuige onder andere de sterke toename van het 
aantal groene bestuurders in het waterschapsbestuur (Lenteren & Bok, 2002), gretig 
gebruik. Daarmee luidde de Waterschapswet een koerswijziging van Natuur en Milieu 
in. In plaats van enkel een tegengeluid te laten horen, stelde zij zich nu ten doel 
overheidsbeleid te beïnvloeden door zelf aan de vergadertafel plaats te nemen.  
De Waterschapswet had dus grote gevolgen voor de institutionele identiteit van 
Waterschappen. Echter, niet alleen de bestuurssamenstelling en het soort beleid van 
waterschappen veranderde, ook een wezenskenmerk van het Waterschap, namelijk de 
trits belang-betaling-zeggenschap, werd voorafgaand aan de instelling van de 
organieke Waterschapswet punt van discussie. De kandidaatsstelling door 
natuurbeschermingsorganisaties vereiste namelijk een herformulering van de 
voornoemde trits.  
Het ‘belang’ uit deze trits werd tot op dat moment gekwantificeerd op basis van het 
aantal hectares land en de waarde van het onroerend goed. 
Natuurbeschermingsorganisaties zijn geen eigenaren van land of onroerend goed, en 
hadden op basis van de klassieke interpretatie van de waterschapstrits dus geen recht 
op zetels in waterschapsbesturen. Dat zij toch een stem hebben verworven in de 
waterschapsbesturen, is, gezien het feit dat Giebels de waterschapstrits voor wat betreft 
de jaren vijftig nog als een ‘ijzeren wet’ bestempelde, dus opmerkelijk te noemen. 
De uiteindelijke herziening van dit artikel 2.2 van de Waterschapswet is dan ook vooral 
het gevolg van lobbywerk in de Haagse politiek van de Utrechtse koepelorganisatie 
van Natuur en Milieu (Biggelaar, 9 november 1990, 10 oktober 1990; Leuven, 12 
oktober 1990). Het laat zien dat zelfs een organieke wet als de Waterschapswet 1992, 
vanuit het perspectief van veel waterschappen de vervulling van een langgekoesterde 
wens om op rijksniveau als een volwaardige partner aangezien te worden, door 
diezelfde politici en rijksambtenaren opnieuw werd aangegrepen om aan de 
institutionele identiteit van het Waterschapsbestel te tornen.  

                                                           
44 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans. 
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Terzijde dient hier vermeld te worden dat ook de ambtelijke organisaties van 
waterschappen inmiddels danig waren ‘vergroend’. ‘Groene bestuurders’ spraken 
veelvuldig van de inhoudelijke ondersteuning die zij krijgen bij hun politieke lobby 
van waterschapsmedewerkers (Warmink, 1996).45 Zoals de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk al werd besproken is het aantal waterschapsmedewerkers sinds de jaren 
zestig sterk toegenomen, evenals hun gemiddelde opleidingsniveau. Een algemene 
tendens is daarbij dat zij vaker een achtergrond in bijvoorbeeld ecologie of 
milieukunde hebben.46 Tevens zijn technische opleidingen onder invloed van de 
toegenomen aandacht voor milieu en natuur van karakter veranderd. Niet alleen 
bestuurders maar ook waterschapsambtenaren hebben daardoor meer affiniteit met 
natuur en milieu dan voorheen.  
Waterschappen hebben zich dus in de loop der tijd getransformeerd van 
boerenrepublieken tot in meer of mindere mate – al naar gelang de verdeling van 
belangen in de regio – fora voor de behartiging van een breder samengesteld palet aan 
belangen. Hieronder valt ook het ‘groene’ belang zoals onder andere Stichting Natuur 
en Milieu dat hielp te definiëren.  

IV. Waterschappen over hun bestaansrecht: pragmatisme boven efficiëntie 
In de eerste dwarsdoorsnede van de discussie over het waterschapsbestel kwam aan 
bod dat de Watersnoodramp van 1953 en het rapport van de Deltacommissie van 1960 
belangrijke consequenties hadden voor de organisatie van regionaal waterbeheer. In het 
rapport van de Commissie werd waterschappen conservatisme verweten. Dat 
conservatisme werd als één van de oorzaken gezien waardoor de dijken voorafgaand 
aan de ramp in een zulke slechte staat van onderhoud verkeerden.  
Hoewel veel waterschappen in de jaren vijftig inderdaad sterk in zichzelf gekeerd 
waren, zijn er uit historische bronnen rond waterschappen ook geluiden te vernemen 
die van een voorzichtige bereidheid getuigen tot een kritische evaluatie de rol van 
Waterschappen in de aanloop naar de Ramp. Een voorbeeld hiervan is een publicatie 
van de hand van de ingenieur van Hoogheemraadschap Schiedam in 1954.47 In een 
speciale editie van het Polytechnisch Tijdschrift over de volgens ingenieurs benodigde 
technische ingrepen om de waterveiligheid en landbouwproductie in Zeeland weer op 
peil te krijgen, stelde waterschapsingenieur Salomé: 

                                                           
45 Tevens persoonlijke communicatie drs. M. Zonderwijk , dr. G. van den Eertwegh,  

drs. H. van Hardeveld & dr. L. Giebels. 
46 Persoonlijke communicatie drs. F. Klijn. 
47 Alleen de grotere waterschappen hadden in de jaren vijftig academisch geschoolde 

ingenieurs in dienst. Het ging dan vaak om één persoon, die vaak respectvol werd 
aangesproken met ‘meneer de ingenieur’. Voor kleinere waterschappen waren ambtenaren 
met een universitaire achtergrond vaak te duur.   
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Vrijwel terstond na de stormramp is de vraag aan de orde gekomen of deze ramp 
ook een zo katastrophale omvang zou hebben aangenomen indien de zorg voor de 
dijken beter ware geweest dan nu het geval was. Later is gebleken, dat van 
ernstige tekortkomingen wat de dijkszorg betrof maar in enkele gevallen sprake is 
geweest. Toch wil dit allerminst betekenen, dat het niet nuttig is het bestaande 
systeem van beheer en bestuur van met dijkzorg belaste instellingen aan een nader 
onderzoek te onderwerpen en te trachten hieraan enige conclusies te ontlenen. 
Daar zonder twijfel deze zaken niet minder belangrijk zijn, dan de direct 
technische dijkzorg, menen wij, dat beschouwingen over dit onderwerp niet 
mogen ontbreken (Salomé, 1954, p. 701b).48

Salomé pleitte voor een reorganisatie van het Nederlands waterschapsbestel door 
middel van fusies en uitbreiding van het takenpakket van waterschappen. Naar zijn 
mening zijn de waterschappen de enige instanties die zijn toegerust op een integraal 
beheer van dijken, wegen, zuivering en bestrijding van verzilting. Verdere specialisatie 
in het beheer van deze taken, in de vorm van ‘wegschappen’ en ‘zuiveringschappen’ 
achtte hij om die reden dan ook niet wenselijk. Hij wees wel op een probleem dat bij 
het doorgang vinden van deze reorganisatie zou ontstaan, namelijk dat het financieel 
niet haalbaar was voor waterschappen om al deze taken te bekostigen. Een dergelijke 
opschaling van het waterschapbestel zou daarom een herziening vergen van een aantal 
stelregels waarop het waterschapsbestel was gebaseerd. Het stelsel op basis van de 
stelregel ‘wien ’t water deert, die het water keert’ diende vervangen te worden door een 
stelsel, waarin waterbeheer niet langer als enkel een zaak van degenen die er een direct 
economisch belang bij hebben, maar ook als een kwestie van algemeen belang. Hij 
pleitte voor een gedeeltelijke subsidiëring van werken van waterschappen door het 
Rijk.
Salomé kon in 1954 niet hebben geanticipeerd op de aanbevelingen van de 
Deltacommissie van 1960. Toch lijken hun aanbevelingen sterk op elkaar. Er is echter 
één belangrijk verschil. Salomé refereerde in zijn schrijven aan de Waterstaatswet 
1900, met wat hij  noemde ‘onze uitstekende waterstaatswetgeving’ (Salomé, 1954,  
p. 701-702b). Deze Wet kent voor de waterschappen twee belangrijke uitgangspunten: 
de reeds besproken decentrale organisatie van waterbeheer en de principiële 
zelfstandigheid van polders. Juist het dogma van decentrale organisatie middels 
Waterschappen en hun principiële zelfstandigheid werd mede door toedoen van de 
Deltacommissie een punt van discussie. Met haar aanbevelingen aan de provinciale 
colleges om fusies van waterschappen te verordenen en toe te zien op hun 
professionalisering, leek echter het politieke wantrouwen ten opzichte van de autonome 

                                                           
48 Dezelfde ingenieur Salomé is door onderzoeksjournalist Kees Slager geïnterviewd voor zijn 

boek De Ramp: Een reconstructie (Slager, 1992), waarin voor het eerst de bestuurlijke 
fouten worden geanalyseerd die hebben geleid tot het volgens hem nodeloos uit de hand 
lopen van de Watersnoodramp in 1953.  
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waterschappen opnieuw te zijn gewekt. Voorstellen tot verdere centralisering van 
waterbeheer zouden dan ook niet lang uitblijven.  
Hoewel na de gebeurtenissen in 1953 waterschappen zelf dus bereid waren te 
onderkennen dat er het een en ander diende te veranderen aan de waterschapscultuur, 
en dat in dat kader bijvoorbeeld schaalvergroting een noodzaak was (Brainich von 
Brainich-Felt, 1993, p. 124-125), ontwikkelden zij ook strategieën om al te veel 
centralisatie van waterbeheer tegen te gaan. Zij zouden hiermee echter het opnieuw 
aangewakkerde wantrouwen jegens functioneel decentraal waterbeheer in de decennia 
die volgden, niet volledig kunnen wegnemen.  

Dit wantrouwen zal de discussie over de organisatie van waterbeheer in Nederland in 
de decennia die volgen in toenemende mate bepalen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het zijn weerslag vindt in beleid en wetgeving aangaande het waterschapsbestel, 
zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven. Opvallend daarbij is wel dat, juist als 
gevolg van de fusies na 1960 de waterschapsorganisaties zodanig professionaliseren 
dat zij, althans in theorie, beter dan ooit toegerust raken om hun taken op het gebied 
van waterbeheer zelfstandig uit te voeren.49

Een gevolg daarvan is dat waterschappen, als ze al de discussie over hun bestaansrecht 
aangaan, deze in het overgrote deel van de gevallen voeren op basis van het, door 
Dijkstra et al. (2006) onderscheiden pragmatische argument. Argumenten in die trant 
berusten op de aanname er geen bruikbaar bestuurlijk alternatief is dat dezelfde 
kwaliteit van regionaal waterbeheer garandeert voor het huidige Waterschapsbestel. 
Soms verwijst men daarbij naar de historische achtergrond van waterschappen. Vooral 
waterschapsbestuurders zullen zich in het debat over centraal versus decentraal 
waterbeheer niet vaak beroepen op dat andere argument, berustend op efficiëntie; het 
argument dat vaak in de één of andere vorm door voorstanders van centralisatie wordt 
gehanteerd ten faveure van de afschaffing van allerlei lagere overheden.50 Daarmee 
zouden waterschapsbestuurders immers voorstanders van meer centrale regie in de 
kaart spelen, die het bestaan van afzonderlijke en autonome waterschappen zien als een 
anachronisme dat niet past in tijden waarin waterbeheer een ‘algemeen belang’ 
vertegenwoordigt. Dat maakt meer centrale regie en zelfs afschaffing van afzonderlijke 
waterschappen volgens voorstanders hiervan tot een noodzakelijkheid.  
In deze laatste dwarsdoorsnede van het debat over het Waterschapsbestel zal de 
discussie worden beschreven zoals die door waterschapsbestuurders en -ambtenaren 
hier zelf over is gevoerd. Rode draad door deze beschrijving is de manier waarop zij 

                                                           
49 Via de fusies van waterschappen in de jaren vijftig en zestig wordt het aantal waterschappen 

teruggebracht naar een aantal van 1800 in 1965 (Pieters, 1972), ten opzichte van 2500 in 
1953 (IJff, 1993). 

50 Zie voor een beschrijving van de argumenten in het centralisatie/decentralisatie debat voor 
wat betreft de Nederlandse situatie Toonen (1987) en, meer gericht op de ontwikkeling van 
theoretische argumenten, Fung (2004). 
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steeds weer, zij het in iets andere vorm en al naar gelang de institutionele dynamiek, 
zinspelen op het pragmatische argument. Zij poogden hiermee een weerwoord te 
bieden aan de voorstanders van centralisatie van beheer. 

Het toekomstperspectief van Waterschappen: zaak van het Rijk of interne 
aangelegenheid? 
Uit de beschrijving van de discussie op rijksniveau in dit hoofdstuk kwam naar voren 
dat het de waterschappen zelf waren die ervoor zorgden dat hun organisatievorm en 
uiteindelijk zelfs hun bestaansrecht onderwerp werd van debat. Zij zwengelden dit 
debat aan door bij de Haagse politiek om rijkssubsidie voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden te vragen. Waterschappen achtten dit verzoek gerechtvaardigd, omdat 
hun takenpakket danig verzwaard was in de loop der jaren. Dit is een gevolg van de 
aanbeveling van de Deltacommissie aan de provincies om de vele waterschappen te 
dwingen tot fusie, om hen zo voldoende slagkracht te laten ontwikkelen om ook aan 
zaken van algemeen belang, zoals onderhoud van primaire zeewaterkeringen, invulling 
te kunnen geven. De Tweede Kamer stelde vervolgens de Commissie Steenbeek in, die 
vergaande voorstellen deed voor herziening van het Waterschapsbestel, met alle 
gevolgen van dien. 
Vertegenwoordigers van de waterschappen hebben een actieve rol gespeeld in de 
discussie, zij niet altijd even openlijk. Tot vroeg in de jaren zestig bleef de discussie 
over het toekomstperspectief van Waterschappen beperkt tot waterschapskringen en 
vakbladen. Vanaf 1963, het jaar dat Waterschappen subsidie aanvroegen, werd de 
kwestie een landelijke aangelegenheid. Dit hield echter niet in dat 
waterschapsvertegenwoordigers geen actieve rol meer speelden in de discussie. Zij 
probeerden het debat wel degelijk te beïnvloeden, bijvoorbeeld door op algemene 
ledenvergaderingen van de Unie van Waterschappen steevast Haagse politici uit te 
nodigen. In de discussies die op deze dag plaatsvonden voelde men hen aan de tand 
over eventuele ingrepen in het Waterschapsbestel, en dwong men politici naar de 
argumenten van de waterschappen zelf te luisteren en daarop te reageren.  
Relatieve buitenstaanders als voorzitter Steenbeek van de Interdepartementale 
Werkgroep Waterschapsfinanciën, de Wiarda Beckmanstichting en in het na-ijlen van 
de discussie ook Stichting Natuur en Milieu waren bepalend voor het gezicht van het 
debat in de periode 1963 tot 1978. Op hun voortouw richtte de discussie zich vooral op 
hoe de als door hen als ondoorzichtig en ondemocratisch gedefinieerde 
waterschapsbestuurders vorm en richting konden geven aan waterbeheer als niet alleen 
een regiospecifiek, maar vooral algemeen belang – wat dat dan verder ook moge 
betekenen. 
De woelige periode, van fundamentele discussie over nut en noodzaak van 
waterschappen in hun huidige vorm, van honderden fusies én van opkomend 
milieubewustzijn die zou volgen werd in 1978 afgesloten met de nagenoeg volledige 
overname van het Kabinet van de aanbevelingen van de Diepdelverscommissie. Het zal 
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geen nadere toelichting behoeven dat hiermee het voortbestaan van waterschappen 
voorlopig was verzekerd. Mede door toedoen van deze Diepdelverscommissie, wier 
rapport als uitgangspunt het voortbestaan van waterschappen neemt, werd de discussie 
over het Waterschapsbestel weer een zaak van de waterschappen zelf. Pas vanaf 1992 
zou de discussie in verschillende contexten ook buiten de waterschapscontext steeds 
kort oplaaien. Waterschappen ontwikkelden een nieuwe strategie om hier een 
weerwoord aan te bieden. 

Democratische legitimiteit: een belastingtechnische puzzel 
Al langer was er ook binnen de waterschappen discussie over het democratische 
karakter van haar besturen. Aangezien zij deze discussie voerden vanuit een 
functioneel begrip van democratie en bijbehorende trits belang-betaling-zeggenschap, 
spitste deze discussie zich al snel toe op de bestuurssamenstelling van waterschappen, 
en de gronden waarop bestuurders zitting en zeggenschap hebben in waterschappen. 
De WVO van 1970 gaf deze discussie een impuls, doordat de categorie huishoudelijke 
en industriële vervuilers aan de besturen werd toegevoegd. In de meeste gevallen 
werden huishoudelijke vervuilers niet rechtstreeks vertegenwoordigd. In elke categorie 
werd echter wel, evenredig aan het belang ervan in goed waterbeheer, belasting 
geheven. Bovendien moest voor een rechtvaardige belastingheffing nu ook het 
algemene belang worden gekwantificeerd. Voor waterschappen werd daarmee de 
puzzel wie hoeveel betaalde en hoeveel zetels daartegenover werden gesteld in de 
besturen steeds complexer.51 Belangrijk te bedenken hier is dat het voor waterschappen 
van groot belang is tot een rechtvaardige verdeling van de financiële lasten te komen. 
De bestuurssamenstelling van waterschappen is hier immers rechtstreeks aan 
verbonden, en daarmee het gevoerde beleid van waterschappen. Een eerlijke verdeling 
van de lasten vormt met andere woorden de grondslag van de democratische 
legitimiteit van waterschappen.  
Het rapport van de Diepdelverscommissie, dat het voortbestaan van waterschappen 
veilig stelde en zo de landelijke discussie suste, werd door de Unie van Waterschappen 
aangegrepen om ditmaal zélf een commissie in te stellen om deze vraagstukken te 
onderzoeken. De commissie diende zich vooral te richten op het vraagstuk rond de 
bestuurssamenstelling van waterschappen. Gezien het feit dat de Unie geen wettelijke 
bevoegdheid heeft om de bestuurssamenstelling van waterschappen te wijzigen – die 
ligt immers bij de provincie – kon de instelling van deze commissie worden geduid als 
een poging vanuit strategisch oogpunt om nu eens zelf het voortouw te nemen in de 
discussie. De Commissie Waterschapsbestuur werd ingesteld in 1976, en werd naar 
goed gebruik al snel de Commissie Merkx, naar haar voorzitter (de toenmalige 
burgemeester van Breda) W.J.L.J. Merkx, genoemd.  

                                                           
51 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm. 
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De Commissie vertrok bij haar onderzoek naar de bestuurssamenstelling en financiën 
vanuit de opdracht, het democratiebegrip te differentiëren voor wat betreft de 
functionele vorm van democratie die het waterschap kenmerkt.52 T.A.J. Vosters, 
voorzitter van de Unie, stelde het bij de installatie van de Commissie als volgt 

Het is immers met name op dit punt dat het bestuur van het waterschap kritiek 
ontmoet, die soms zelfs zover gaat dat het bestaansrecht van waterschappen in 
discussie wordt gebracht. In dat verband is het van belang te signaleren, dat de 
veranderingen welke zich met betrekking tot de wijze van het functioneren van het 
openbaar bestuur in ons land hebben voltrokken, ook het bestuur van het 
waterschap niet ongemoeid laten. Openheid, inspraak, participatie, 
democratisering, het zijn de bekende begrippen in dat verband. Ook het bestuur 
van het waterschap wordt hieraan getoetst. En terecht, laat daar geen misverstand 
over bestaan. Echter, ervaring met deze begrippen hebben we vooral op het niveau 
van het algemeen bestuur. Zijn de uitwerkingen die men daaraan binnen het 
algemeen bestuur heeft gegeven zonder meer ook op het waterschapsbestuur 
toepasbaar? Welke afwijkende eisen stelt de toepassing hiervan op de functionele 
bestuursvorm, die het waterschap kenmerkt? Wat is de precieze inhoud en 
betekenis van de bepleite verdere democratisering van het waterschap als 
doelcorporatie? (Merkx, 1979, p. 57). 

De vraag die voorlag aan de Commissie was dus niet, zoals eerder, ‘Hebben we 
waterschappen nodig als garantie voor goed waterbeheer?’ maar ‘Hoe kunnen we de 
democratische legitimiteit van het bestuur vergroten, zonder afbreuk te doen aan het 
functionele karakter van waterschappen?’. Daarmee werd pragmatisch gekozen voor 
het beschouwen van de bestaande vorm van regionaal waterbeheer als een gegeven, en 
werd enkel de vraag gesteld naar hoe verbetering tot stand kon komen. Zo diende het 
rapport de aandacht af te leiden van de logische vervolgvraag naar het eventuele gebrek 
aan efficiëntie van deze vorm van openbaar bestuur. Een discussie hierover zou 
tegenstanders van de decentrale organisatie van waterbeheer mogelijk in de kaart 
spelen, omdat het niet moeilijk is vast te stellen dat de complexiteit van het 
belastingstelsel van waterschappen door toevoeging van nieuwe categorieën, die 
evenredig naar hun belang dienen te worden aangeslagen in de belasting, danig toenam 
in de jaren zeventig.  
De vraag die in 1963 de landelijke discussie over het bestaansrecht van waterschappen 
aanzwengelde, namelijk of de toegenomen zwaarte van de taken van waterschappen 

                                                           
52 Ik behandel de aanbevelingen van de Commissie Merkx niet uitvoerig, omdat de rode draad 

door deze dwarsdoorsnede wordt gevormd door de argumenten die door voor- en 
tegenstanders van de decentrale organisatie van waterbeheer in Nederland wordt gevormd. 
Belangrijkste aanbeveling van de Commissie is om het begrip ‘belang’ te differentiëren in 
taakbelangen en verwante belangen, waarbij voor wat betreft de taakbelangen twee 
subcategorieën worden onderscheiden, namelijk algemene en specifieke belangen. Meer 
hierover is te vinden in IJff (1993, p. 18-21), Havekes (2008, p. 37-40) en uiteraard het 
rapport van de Commissie Merkx zelf (Merkx, 1979) .  



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

58

niet een gedeeltelijke financiering uit algemene middelen rechtvaardigde, leidde in 
1980 opnieuw tot een de instelling van een commissie, de Commissie 
Waterschapsfinanciën/Elfferich (IJff, 1993, p. 20-21). De kwestie diende immers 
opgehelderd te worden in de aanloop naar de vaststelling van de inhoud van de 
Waterschapswet. De Commissie beval aan dat de taken van waterschappen die een als 
zodanig begrepen algemeen belang vertegenwoordigden, inderdaad gedeeltelijk door 
het Rijk gefinancierd zouden moeten worden. De aanbeveling werd zonder al te veel 
discussie overgenomen door het Kabinet. In de praktijk zou dit betekenen dat vooral 
waterschappen met een verantwoordelijkheid voor Noordzeewaterkeringen aanspraak 
konden maken op rijkssubsidie. Opnieuw komt dit voort uit de gedachte dat men wel 
het onderhoud van deze keringen in theorie ook op rijksniveau zou kunnen regelen, 
maar dat het, pragmatisch bezien, meer voor de hand ligt om deze 
verantwoordelijkheid bij waterschappen neer te leggen en hier een passende 
vergoeding tegenover te stellen. 

Waterschappen, milieu en ruimtelijke ordening: een nieuwe institutionele identiteit? 
Naast de vragen rondom de financiering van de waterschapstaken, werd binnen 
waterschappen tevens de inhoud van die taken onderwerp van discussie. In eerste 
instantie probeerden vooral milieuorganisaties de wijze waarop waterschappen hun 
taken formuleren te beïnvloeden, zoals in de derde dwarsdoorsnede in dit hoofdstuk is 
beschreven. Door het momentum dat milieukwesties en de omgang daarmee door 
beleidsmakers eind jaren zeventig genereren, zagen ook lagere overheden als 
waterschappen zich langzaamaan genoodzaakt positie te bepalen ten opzichte van de 
‘milieufreaks’, zoals ze dan nog door het overgrote deel van bestuurders en ambtenaren 
werden gezien.53

Waterschappen begonnen hierdoor aarzelend met het overdenken van de consequenties 
van een mogelijke verbreding van hun takenpakket.54 Men dient te bedenken dat het 
waterschapsbestel inmiddels danig was afgeslankt. In 1978 waren er nog ongeveer 700 
waterschappen over (IJff, 1993, p. 18). Voor veel waterschappen betekende dit zoals 
gezegd dat het aantal ambtenaren en hun gemiddelde opleidingsniveau toeneemt. Het 
waren dan ook niet de waterschapsbestuurders, maar vooral de in aantal toegenomen en 
hoger dan voorheen opgeleide waterschapsambtenaren die een rol speelden in het op 
gang brengen van de discussie. De introductie van het beleidsparadigma Integraal 
Waterbeheer in 1985 in de nota Omgaan met Water gaf deze ambtenaren, zij het vaker 
indirect dan direct gezien het feit dat een openlijk appelleren aan zulke ‘Haagse 
luimen’ niet erg gewaardeerd werd in de van oorsprong autonome waterschappen, een 
steun in de rug.  

                                                           
53 Een dergelijke typering van milieuactivisten keert regelmatig terug in bijvoorbeeld IJff  

(1993, p. 17), en tijdens een persoonlijk onderhoud met waterschapsambtenaar Zonderwijk. 
54 Persoonlijke communicatie ing. H. Hoefsloot, mr. J.R. van Dijk, ir. G. Verwolf. 
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Over de wijze waarop ambtenaren zich op de inhoud van waterschapstaken bezonnen 
en in een later stadium ook herdefinieerden, kan op dit punt enkel veralgemeniserend 
worden gesproken. De inhoud van die taken hangt namelijk sterk samen met de 
geografische en economische kenmerken van de beheersgebieden van elk waterschap 
afzonderlijk. Preciezer zal die herdefinitie van taken in de context van discussies over 
het bestaansrecht van waterschappen in de hoofdstukken vier tot en met zeven worden 
besproken. 
Een manier om de ontwikkelingen in het waterbeheer algemeen te duiden is de in de 
vakbladen als Waterschapsbelangen veelgebruikte metafoor van de “beklemde 
waterstaat” (‘Mr. Warburg, voormalig Hoofd Wetgeving RWS: “Ontwikkeling 
waterschapsbestel pluim op de hoed van bestuurlijk Nederland”,’ 1989).55 Hiermee 
bedoelde men dat de Waterstaat als uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat 
als het ware beklemd raakt tussen vraagstukken aangaande ruimtelijke ordening en 
milieu, die, anders dan de meeste watervraagstukken, op centraal niveau invulling 
krijgen door de Ministeries VROM en in toenemende mate ook LNV (Bekke, Vries, & 
Neelen, 1994). Deze ontwikkeling komt nader aan de orde in hoofdstuk zeven. 
Waterschapsbestuurders vertaalden deze evaluatie onder andere naar een discussie over 
de term ‘waterschap’. Sommigen spraken de voorkeur uit voor het vervangen van deze 
benaming door de term ‘milieuschap’ of ‘omgevingsschap’, om zo erkenning te vragen 
voor het feit dat men, met de verbreding van de definitie van waterbeheer, één van de 
bestuurlijke schakels in planvorming aangaande ruimtelijke ordening en milieubeheer 
was geworden. Met een dergelijke naamswijziging positioneerde men zich tevens in 
een regisserende rol in projecten die als doelstelling hadden het centrale beleidsconcept 
integraal waterbeheer tot uitvoering te brengen.  
Hoewel de naamswijziging er niet zou komen, bleek uit de voorstellen ervoor dat 
voorstanders van de bestaande decentrale organisatie van waterbeheer de wind in de 
zeilen hadden. De discussie was immers niet langer óf het waterschap in de toekomst 
zijn bestaansrecht zal behouden, maar vooral hóe men dit bestaansrecht in de context 
van de verbreding van zijn taken invulling zou moeten geven. 

Nieuwe strategieën: niet denken maar doen 
Zoals in de inleiding van deze paragraaf al werd vermeld, vormde de aanloop naar de 
Waterschapswet eind jaren tachtig aanleiding voor waterschappen om hun 
democratische legitimiteit te evalueren. Beoogd werd immers deze legitimiteit met de 
komst van de Wet te vergroten door de toevoeging van de categorie ingezetenen, en het 
aantal direct gekozenen ten opzichte van de geborgde zetels in alle categorieën uit te 
breiden. Ook in deze discussies werd door bestuurders niet de vraag gesteld óf men als 

                                                           
55 Zie bijvoorbeeld het artikel in het vakblad Waterschapsbelangen ‘Mr. Warburg, voormalig 

Hoofd Wetgeving RWS: “Ontwikkeling waterschapsbestel pluim op de hoed van bestuurlijk 
Nederland”,’ 1989. 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

60

waterschapsdemocratie bestaansrecht heeft, maar vooral hoe deze democratie versterkt 
kon worden. Wel ontstond er maatschappelijk hernieuwde aandacht voor deze vraag, 
daar een veel breder samengestelde groep nu geacht werd te gaan stemmen. De 
heftigheid waarmee deze discussie in periode 1963-1978 werd gevoerd wordt begin 
jaren negentig echter niet geëvenaard.  
Medio jaren negentig kreeg de discussie over het bestaansrecht van waterschappen 
opnieuw een, dit keer onverwachte impuls als gevolg van de overstromingen van de 
grote rivieren in 1993 en 1995. Discussies over de ‘stroperigheid’ van het openbaar 
bestuur in Nederland en de vele inspraakprocedures in besluitvormingsprocessen 
werden volop gevoerd (Hendriks & Toonen, 1998). Vooral de natuur- en 
milieubeweging, die op veel plekken door middel van inspraak- en bezwaarprocedures 
jarenlang de volgens Rijkswaterstaat benodigde rivierdijkverzwaringen wist tegen te 
houden, komt onder maatschappelijk vuur te liggen (Bos, Burlage, Hoogers, & Nijland, 
1995, p. 76; Oppen, Ummelen, & Speksnijder, 1995, p. 93). Echter, even snel als de 
discussie opkwam, verstomde ze ook weer. Uiteindelijk leidde de discussie via het 
Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivieren tot een verzwaring van de taken 
van waterschappen en provincies inzake waterveiligheidskwesties en dus verdere 
decentralisatie van de besluitvorming (Brink & Goverde, 2005, p. 10-11). 
Desalniettemin evalueerden eind jaren negentig gezaghebbende denktanks als het 
Rathenau Instituut en de Raad voor Openbaar Bestuur het functioneren van 
waterschappen op verschillende gronden negatief (Kemenade, 2001; Sterrenberg & 
Rooy, 2002). Het Rathenau Instituut pleitte met het oog op de uitvoering van Integraal 
Waterbeheer zelfs voor afschaffing van de bestaande waterschapsdemocratie. 
Voorzitter van de Unie van Waterschappen destijds, Jan Jaap de Graeff, stelde in 
reactie op deze evaluatie van het Rathenau Instituut dat het teveel heeft willen 
verhapstukken, door zowel de bestuursstructuur als de wijze waarop inhoudelijke 
vraagstukken invulling krijgen in Nederlands waterbeheer te willen evalueren: ‘Ze 
hebben teveel willen behandelen in korte tijd. Het onderzoek had zich moeten 
concentreren op beleidsvragen over de inrichting van ons land […] Hoe geven we het 
water de ruimte in ons landschap?’ (in Sterrenberg & Rooy, 2002, p. 9). De Graeff had 
dus liever gezien dat het Rathenau Instituut zich tot een evaluatie van de inhoudelijke 
wijze van waterbeheer in Nederland had beperkt.  
De nadruk van waterschapsbestuurders op de inhoud in plaats van op de organisatie 
van waterbeheer sluit aan bij een nieuwe strategie van waterschappen in de discussie 
over hun bestaansrecht. Al langere tijd was de ontwikkeling gaande dat waterschappen 
steeds meer aandacht aan publieke communicatie besteedden. Het pragmatische 
argument gaat daarbij als het ware ondergronds, in die zin dat men niet teveel naar 
buiten treedt door zich te mengen in de maatschappelijke discussie, maar vooral de 
nadruk legt op de taken die men uitvoert. Zo ontwikkelden veel waterschappen een 
motto dat de inhoud van hun taken benadrukt, om vooral de nadruk te leggen op wat zij 
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doen. Hoogheemraadschap Rijnland treedt bijvoorbeeld consequent naar buiten met de 
leus ‘droge voeten, schoon water’. 

Waterschappen en de verhouding tussen belanghebbendheid en deskundigheid in de 
Nederlandse bestuurscultuur 
In de vier hiervoor beschreven dwarsdoorsneden komt het klassieke bestuurskundige 
vraagstuk terug over de verhouding tussen deskundigheid en belanghebbendheid in de 
organisatie van Nederlands openbaar bestuur (zie voor deze discussie bijvoorbeeld 
Doorn, 2009; Lehning, 1984). De centrale overheid bijvoorbeeld plaatste na de 
Watersnoodramp van 1953 vraagtekens bij de deskundigheid van Waterschappen. Een 
al te groot overwicht van afwegingen op basis van belanghebbendheid poogde zij te 
ontmantelen door een grootschalige fusieronde af te kondigen, om daarmee de 
waterschapsbesturen de mogelijkheid te bieden hun technische kennis te vergroten. De 
verwachting was dat men zich dan minder zou laten leiden door parochiale belangen.  
Bestuurskundigen raakten in toenemende mate geïnteresseerd in het differentiëren van 
de verschillende manieren waarop Waterschappen belanghebbendheid definieerden en 
verdisconteerden in hun bestuurlijke organisatie. Bestuurskundigen die de CPRM-
benadering hanteerden waren vooral kritisch over het Waterschapsbestel, daar zij op 
basis van deze theorie beargumenteerden dat Waterschappen niet democratisch 
functioneerden. Vanuit een andere definitie van belanghebbendheid door differentiatie 
van het begrip democratie, werkten bestuurskundigen hun argumenten in de loop der 
tijd verder uit. 
De Stichting Natuur en Milieu zag eind jaren zeventig al geen heil in de wijze waarop 
belanghebbendheid gekoppeld werd aan deskundigheid, daar belanghebbendheid tot 
dan toe enkel op economische gronden werd gedefinieerd. Daarmee was het in het 
perspectief van de Stichting een onjuiste keuze de taak voor de zorg voor 
waterkwaliteit bij Waterschappen ‘als functionele doelcorporaties’ onder te brengen. 
Hiertoe hadden vrijwel alle provincies op grond van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren uit 1970 besloten. Natuur en Milieu zou met de instelling van de 
Waterschapswet haar negatieve evaluatie van het Waterschapsbestel bijstellen tot een 
uitgesproken positieve, omdat via deze Wet de Stichting een stem kreeg in de 
waterschapsbesturen. 
Waterschappen zelf zijn tot slot steeds meer de nadruk gaan leggen op hun 
deskundigheid. Waar vertegenwoordigers van Waterschappen eerst de discussie over 
hun bestaansrecht probeerden te beïnvloeden door te refereren aan de wijze waarop zij 
de democratische legitimiteit van waterbeheer veiligstellen, legden zij later vooral de 
nadruk op hun inhoudelijke kennis van zaken. De vraag over het bestaansrecht van 
waterschappen is dus te herleiden op historische discussie over de verhouding tussen 
belanghebbendheid en deskundigheid. 
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De definitie van belanghebbendheid veranderde als volgt. De Rijksoverheid oefende 
druk uit op het Waterschap om ‘het algemene belang’ te behartigen. Hieronder 
verstond het Rijk in eerste instantie de waterveiligheid. Vanwege de nadruk op 
waterveiligheid na 1953 en de veronderstelde taak van Waterschappen daarin werd van 
hogerhand een professionalisering van Waterschappen verlangd. Er vonden vele fusies 
plaats. Ook werden veel Technische Diensten uitgebreid met medewerkers, die ook 
hoger opgeleid waren dan voorheen.  
Vanaf 1970 komt de centrale Overheid onder ‘algemeen belang’ met betrekking tot 
waterbeheer ook ‘kwaliteit’ van het oppervlaktewater te verstaan. Vanaf 1970 
begonnen Waterschappen met het ontwikkelen van andere deskundigheid om aan de 
nieuwe taken invulling te kunnen geven. Dat was in eerste instantie vooral 
deskundigheid op het gebied van waterkwaliteit. Dit zal in de hoofdstukken, drie, vier 
en vijf aan bod komen. 
Om te kunnen afdwingen dat Waterschappen hier ook werkelijk mee aan de slag 
gingen, verankerde men het Waterschap in 1982 in de Grondwet als een organisatie die 
deels autonoom, maar wanneer dat nodig werd gevonden ook in medebewind zijn 
taken uitvoerde. Medebewind hield in dat het Rijk op grond van de Wet mocht vragen 
van een Waterschap dat het een bepaalde taak volgens de koers die landelijk beleid 
daarvoor uitstippelde uitvoerde. 
Stichting Natuur en Milieu zette zich er voor in dat onder het algemene belang ook 
belangen die volgens hen gemoeid waren met natuur zouden worden verstaan. Via de 
Waterschapswet van 1992 slaagt de Stichting daarin, als het natuurbelang via 
toevoeging van een nieuwe categorie bestuurders, de ‘ingezetenen’, een grotere kans 
verkrijgt vertegenwoordigd te worden in de Waterschapsbesturen. Wat onder ‘het 
natuurbelang’ verstaan wordt, wordt dan punt van onderhandeling. Het zal in hoofdstuk 
vier, vijf en zes naar voren komen dat onderhandelingen over wat onder ‘het 
natuurbelang’, hier vooral ‘kwaliteit’ en ‘milieu’ wordt verstaan op verschillende 
manieren bemiddeld worden door deskundigen.  
Via de besproken bestendiging van de positie van het Waterschap door vastlegging 
ervan in de Grondwet werd de druk op deze bestuurslaag om uitvoering te geven aan 
Rijksbeleid groter. Dit Rijksbeleid legde in toenemende mate de nadruk op 
natuurbeleid en samenhang in ‘watersystemen’. Als gevolg daarvan ontwikkelde het 
Waterschap op allerlei manieren deskundigheid over de samenhang tussen beheer van 
waterkwantiteit en -kwaliteit.  


