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Algemeen wordt onderkend dat een gebrekkige financiering wereldwijd momenteel een
van de grootste knelpunten voor goed waterbeheer is. Tegenwoordig beschikken de waterschappen over een stevig eigen belastinggebied waarmee zij hun taken in het algemeen
adequaat kunnen financieren. In ons land speelt het financiële probleem dus niet. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw was dat wel anders en waren de waterschappen de wanhoop nabij. Het adres van de toenmalige Unie van Waterschapsbonden van 4 december
1963 aan de regering, waarin werd aangedrongen op een bijdrage van de Staat van dertig
procent aan de jaarlijkse exploitatielasten, spreekt boekdelen.
Dit artikel start met een korte schets van het belang van het waterbeheer en de waterschappen voor ons land. Hierna staat de financiële malheur van de waterschappen in de
jaren vijftig centraal en wordt uiteengezet welke maatregelen getroffen werden om dit
probleem op te lossen. In dat kader wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank), die door het bieden van een betere toegang tot de kapitaalmarkt, zeker bijgedragen heeft aan een versterking van de financiële
positie van de waterschappen. Daarna wordt beschreven welke maatregelen de regering
heeft getroffen om de financiële problematiek van de waterschappen op te lossen. Het artikel geeft tevens een korte doorkijk naar de actuele financiële situatie van de waterschappen, zodat ook de verbinding tussen het verleden en het heden wordt gelegd.

Betekenis waterbeheer en waterschappen voor Nederland

1 Dit artikel is een sterk
ingekorte bewerking van
het essay dat de auteur
samen met Wijnand Dekking schreef voor het in
april 2014 ter gelegenheid
van het zestigjarig bestaan
van de Nederlandse Waterschapsbank verschenen
jubileumboek 60 Jaar. Hard
gegaan. Zie (heel kort) over
dit jubileum Tijdschrift voor
waterstaatsgeschiedenis 23
(2014), 42-43.

Het waterbeheer is in onze laaggelegen delta van essentiële, zelfs existentiële betekenis.
Zonder dijken, duinen, watergangen, gemalen en andere kunstwerken zou meer dan de
helft van ons land, waar negen miljoen mensen wonen en 65 procent van ons BNP wordt
verdiend, onbewoonbaar zijn. De waterschappen hebben aan dit gegeven hun lange bestaan te danken. De eerste waterschappen dateren van de tweede helft van de dertiende
eeuw. Die eerste waterschappen beschikten nog niet over belastingmiddelen voor de bekostiging van hun taken, omdat in de middeleeuwen geldgebruik nog ongewoon was.
De bijdragen van de eigenaren van gronden in het waterschapsgebied, de ‘ingelanden’,
vonden via een systeem van ‘verhoefslaging’ in natura plaats. Zij werden door het waterschap verplicht bepaalde werkzaamheden aan dijken en watergangen te verrichten. Pas
later werden deze bijdragen in natura vervangen door geldelijke bijdragen, waarmee het
belastingstelsel van de waterschappen was geboren. Dit proces van ‘gemeenmaking’ begon in de zestiende eeuw, maar heeft zich tot in de negentiende eeuw voltrokken.
Van oudsher kennen we in ons land via de waterschappen decentraal regionaal en lokaal waterbeheer. Dit is tot de dag van vandaag het geval. Ook nu wordt het waterbeheer
nog hoofdzakelijk door regionale organisaties uitgevoerd, waarbij, als we voor het gemak
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ook de waterketen (drinkwater-riolering-zuivering)
tot het waterbeheer rekenen, de waterschappen, gemeenten, waterleidingbedrijven en provincies een
rol hebben. Het meest frappant blijkt dit wellicht
uit de kosten van het waterbeheer. Die bedroegen in
2013 bijna 6,9 miljard euro. Daarvan kwam 41 procent voor rekening van de waterschappen, twintig
procent van de waterleidingbedrijven, twintig procent van de gemeenten en drie procent van de provincies. Het Rijk neemt een bescheiden zeventien
procent van de jaarlijkse kosten voor zijn rekening.2
Als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat een
deel van deze kosten subsidiegelden zijn die feitelijk
door de waterschappen worden besteed, kan enigszins gechargeerd worden gesteld dat het Rijk in financieel opzicht niet veel omkijken naar het waterbeheer heeft. Dat ligt op andere beleidsterreinen wel
iets anders.
De waterschappen beheren de regionale en lokale watersystemen en het Rijk (Rijkswaterstaat) is
de beheerder van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. Samen met het Rijk zijn de waterschappen
de organisaties die in de Waterwet als ‘beheerder’
worden aangemerkt. Gemeenten en waterleidingbe- Afb. 1. Het monument bij diepste punt van Nederland in de Zuiddrijven hebben een rol in de waterketen. Zij zijn ver- plaspolder langs de A20. Beeldbank Unie van Waterschappen.
antwoordelijk voor het rioleringsbeheer, de hemelwaterafvoer en de stedelijke grondwaterstand respectievelijk de drinkwatervoorziening.
Ten slotte vervullen de provincies enkele watertaken, zoals de afstemming van de ruimtelijke ordening en het waterbeleid alsmede de vergunningverlening voor grote grondwateronttrekkingen. Waterbeheer is in ons land dus een taak die voornamelijk door of
onder verantwoordelijkheid van overheden wordt uitgevoerd.3 Daarmee wordt invulling
gegeven aan artikel 21 van de Grondwet: “De zorg van de overheid is gericht op de be- 2 Water in Beeld. Voortgangsrapportage Nationaal
woonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.4 Bij de Waterplan en Bestuursakkoord
uitvoering van al die taken, met name waar het de aanleg en het onderhoud van de vele Water over het jaar 2013 (Ministerie van Infrastrucwaterstaatswerken betreft, komt het bedrijfsleven overigens ruimschoots aan zijn trek- tuur en Milieu 2013), Kaken. Waterschappen versterken immers zelf geen dijken en bouwen geen gemalen en zui- merstukken II, 2013-14,
27625, nr. 317.
veringsinstallaties.
3 Als de waterleidingHet eerdergenoemde bedrag van 6,9 miljard euro geeft tevens aan dat met het water- bedrijven als semi-overhebeheer, zelfs in ons kleine landje, veel geld gemoeid is. Om ongelukken te voorkomen den worden aangemerkt
– en daar is reden toe nu
dient dat geld niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden beschikbaar te zijn. Penny de Drinkwaterwet bepaalt
wise is hier letterlijk en figuurlijk pound foolish. Dat geldt overigens niet alleen voor ons, dat de aandelen van deze
bedrijven in publieke hanmaar voor alle landen. De situatie in februari 2014 in Somerset en langs de Theems vormt den moeten zijn – kan
hiervan een treffende illustratie. Niet voor niets wordt in een publicatie van het Water Go- het woord ‘voornamelijk’
vervangen worden door
vernance Centre een adequate financiering als één van de vijf onmisbare bouwstenen voor ‘volledig’.
een goed waterbeheer aangemerkt.5 Een bouwsteen die helaas in veel landen echter nog 4 Sinds de grondwetsherziening van 1983 komt
gelegd moet worden.
– een deltaland onwaar-

Financiële activiteiten Unie van Waterschapsbonden
Maar het bouwwerk van de waterschapsfinanciering was aan het begin van de vorige
eeuw ook nog allesbehalve solide. Het probleem van dat moment was het kunnen aantrekken van vreemd geld voor de financiering van de waterschapstaken. In de jaren twin-

dig – het begrip ‘waterstaat’ niet langer in onze
constitutie voor.
5 Herman Havekes,
Maarten Hofstra, Andrea
van der Kerk, Bart Teeuwen, Building blocks for good
water governance (Water
Governance Centre, The
Hague 2013).
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tig voerden de toenmalige 1.500 waterschappen veel
werken uit om de afwatering te verbeteren. Bovendien waren de waterschappen in het rivierengebied
na de overstroming van 1926 bezig met dijkverzwaringen. Voor die werken was zo veel geld nodig, dat
dit niet met de jaarlijkse belastingmiddelen kon worden gedekt. Er moest geld op de markt worden aangetrokken, maar tussenpersonen rekenden hoge
provisies.6 Met deze achtergrond werd reeds tijdens
de eerste vergadering van de op 8 oktober 1927 opgerichte Unie van Waterschapsbonden besloten tot
de oprichting van een kredietbemiddelingsbureau.7
Dit bureau moest bemiddelen bij het aangaan van
leningen, zodat de waterschappen minder provisie
kwijt zouden zijn.
Aanvankelijk hielden de waterschappen zich in
verenigingsverband dus zelf bezig met de kapitaalverschaffing, maar al snel daarna kwam de gedachte van een aparte sectorbank op. Zo attendeerde de
voorzitter van de Gelderse Waterschapsbond, E.J.
Bosch ridder Van Rosenthal, toenmalig Uniesecretaris Th.F.J.A Dolk al in 1939 op de voordelen die zo’n
bank kon hebben. Waarschijnlijk vanwege de onbekendheid van het instituut waterschap bij de geldAfb. 2. Obligatie aan toonder van de in 1952 door de Unie van
gevers moesten de waterschappen die jaren nameWaterschapsbonden uitgeschreven lening. Beeldbank Unie van
lijk hogere rentepercentages betalen dan met hun
Waterschappen.
kredietwaardigheid overeenstemde. Bosch van Rosenthal suggereerde dat “een Waterschapsbank de leningen of één grote lening zou sluiten op de zelfde wijze als de Bank voor Nederlandse
Gemeenten”. Besluiteloosheid kan Dolk niet verweten worden. Kort daarop presenteerde hij in het Uniebestuur een gedegen nota over deze suggestie met uitvoerige informatie over opzet en werkwijze van de reeds bestaande gemeentelijke sectorbank. Dolk had
overigens de verwachting dat een dergelijk instituut voor de waterschappen niet te realiseren was. Het Uniebestuur volgde hem daarin en nam een afwachtende houding aan.
Wel werden de waterschappen nog eens gewezen op de tussenkomst van de Unie bij het
plaatsen van geldleningen. In de voorafgaande jaren was namelijk minder van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de financiële problemen van de waterschappen
snel groter. De perioden van schaarste op de geld- en kapitaalmarkt brachten hen bij herhaling in moeilijkheden als zij grote werken moesten uitvoeren. In 1951 en 1952 dreigde
zelfs de bouw van gemalen, andere kunstwerken en cultuurtechnische verbeteringswerken ernstig te worden verstoord. Dit bracht de Unie ertoe om zelf voor haar leden een
obligatielening uit te schrijven. Op 1 april 1952 werd de inschrijving opengesteld op een
4,25 procent dertigjarige obligatielening van vijf miljoen gulden ten laste van de Unie en
6 Zie hierover G.P. van
de Ven, ‘De Unie van Wagewaarborgd door (grote) waterschappen. De lening was een groot succes gezien de sterterschapsbonden in 1927.
ke mate van overtekening. Enkele maanden later had een tweede lening van ruim vier milDroge voeten onder een
lappendeken’, Het Waterjoen gulden onder dezelfde condities een zelfde gunstig resultaat. Bovendien plaatste de
schap 2002 (jubileumnumUnie nog een elftal onderhandse leningen tot een bedrag van ruim vier miljoen gulden.
mer 75 jaar Unie van Waterschappen van), 7-11.
De financiële nood van in totaal 64 waterschappen kon hiermee tijdelijk worden gelenigd.
7 De naam zou in 1968
Over die garantstelling door ‘grote’ waterschappen valt nog wel iets meer te zeggen.
worden gewijzigd in
De achterkant van de obligatie is in zoverre wellicht nog interessanter dan de voorkant
Unie van Waterschappen
(UvW), met niet de bon(zie afb. 2). Uit die achterkant blijkt dat voor de tweede obligatielening in totaal achtden, maar de individuele
tien waterschappen borg stonden. Tezamen stonden zij garant voor de hoofdsom, rente
waterschappen als lid.
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Afb. 3. Het kantoor van ‘miljonair’ Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te Alkmaar, circa
1970. Regionaal Archief Alkmaar.

en aflossing en ieder voor het bedrag dat achter hun naam stond. Van die achttien kan
moeilijk gezegd worden dat het vooral ‘grote’ waterschappen waren. Zo stond het Friese Waterschap Boven Tjonger Grootdiep voor 130.000 gulden, de Drentse Waterschappen Havelte en Weg Hijken-Lheebroek8 voor 95.000 respectievelijk 150.000 gulden, het
Overijsselse Waterschap Kamperveen voor 140.000 gulden en het Noord-Brabantse Waterschap De Ruigenhil voor 195.000 gulden garant. Al die waterschappen bestaan al lang
niet meer. Van dit achttiental waterschappen bestaat momenteel alleen het Waterschap
De Dommel nog,9 hetgeen tegelijkertijd de enorme schaalvergroting van de waterschappen tussen 1950 en 2005 duidelijk maakt. Waterschap De Dommel tekende voor een relatief groot bedrag van 400.000 gulden, maar werd nog overvleugeld door de Polder Walcheren, die met 600.000 gulden het grootste deel voor zijn rekening nam. Het vertrouwen
moet dus groot geweest zijn, veel van de waterschappen tekenden voor bedragen die hun
jaaruitgaven te boven gingen. In de jaren vijftig was er namelijk maar een tiental waterschappen dat een exploitatiebegroting van meer dan één miljoen gulden kende. De vroegere Uniedirecteur De Graaff maakte in zijn vele artikelen in Waterschapsbelangen regelmatig melding van deze ‘miljonairs’. In 1959 ging het om de waterschappen De Regge,
de Haarlemmermeerpolder, Noordhollands Noorderkwartier, Delfland, De Brede Watering van Zuid-Beveland, Het Vrije van Sluis, de Polder Walcheren, De Dommel en Rijnland.10 De groep bestond dus uit slechts negen waterschappen, waarvan alleen Noordhollands Noorderkwartier, Walcheren en De Dommel zich garant hadden gesteld. De
Graaff meldt voorts dat er vijftien waterschappen waren met een exploitatiebegroting
van tussen een half miljoen en een miljoen gulden. Van deze groep hadden Schouwen-

8 Dit waterschap was
een zogenaamd wegschap.
In het verleden werden
voor het beheer en onderhoud van soms maar enkele kilometers weg aparte
waterschappen in het leven
geroepen.
9 De naam van dit waterschap luidde in 1952
voluit: Het Stroomgebied
van de Dommel.
10 Zie Waterschapsbelangen. Tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer 1963, 214.
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Duiveland en Bommelerwaard boven de Meidijk zich garant gesteld. Ten slotte illustreert
de obligatie dat het toezicht in die jaren nog zeer dichtbij en strak was. De waterschappen hadden zonder uitzondering de provinciale goedkeuring voor de garantstelling nodig. Datum en nummer van deze goedkeuringsbesluiten werden op de obligatie vermeld.
Individuele waterschappen maakten overigens al veel eerder gebruik van geld dat zij
uit de markt aantrokken.11 Zo deed het toenmalige Waterschap Lekdijk Bovendams reeds
in de zeventiende en achttiende eeuw zo’n 50 keer een beroep op de kapitaalmarkt. De
meeste van deze obligatieleningen zijn inmiddels afgelost. Wereldwijd zijn echter vijf
rentebrieven bekend die nog steeds actief, oftewel rente geven doordat zij eeuwigdurend
zijn (zogenaamde perpetuele obligaties). Die rente wordt momenteel keurig, al is het wellicht niet van harte, betaald door de rechtsopvolger van dit oude waterschap, het huidige
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.12

De oprichting van de NWB Bank13

11 htpp://kranten.kb.nl/
results levert over obligaties van waterschappen
van vóór 1950 liefst 595 resultaten op.
12 De Financiële Telegraaf,
19-3-2010.
13 Zie hiervoor ook de
beschouwing van J.M. de
Graaff, ‘De Nederlandse
Waterschapsbank in het
zilver’, in: Jaarverslag 1978
NWB Bank.
14 Er bestonden in die
jaren nog ruim 2.500 waterschappen, die dus niet
allemaal lid van een provinciale waterschapsbond
waren en daardoor geen
directe relatie met de Unie
van Waterschapsbonden
hadden.
15 De circulaire, waarin
reeds aan het oppervlak
van de waterschappen gerelateerde richtlijnen waren opgenomen voor hun
minimum kapitaaldeelneming, is integraal afgedrukt in Waterschapsbelangen
1953, 9-11. Ook langs die
weg werd dus een krachtig
beroep op de waterschappen gedaan om het initiatief van het Uniebestuur te
steunen.

Dolk had zich weliswaar zeer beijverd voor al deze bankiersactiviteiten, maar achtte het
in de kern een oneigenlijke taak voor de Unie. Hij had het Uniebestuur al eind 1951 een
nieuw preadvies gezonden over de kapitaalvoorziening van de waterschappen. Hij wees
daarin op de eerdere discussie en riep op tot “een meer definitieve en daadkrachtige actie
om de huidige en toekomstige financiële impasse het hoofd te bieden”. Het idee van een
Waterschapsbank bood daarvoor volgens hem grote aantrekkelijkheid door concentratie
van de financiële belangen van de waterschappen in een afzonderlijke rechtspersoon, een
naamloze vennootschap. Het stichtingskapitaal zou beschikbaar gesteld moeten worden
door de circa 1.350 leden van de provinciale waterschapsbonden.14
Dolk bleek over de nodige overtuigingskracht te beschikken en eind 1952 besloot het
Uniebestuur het dagelijks bestuur te machtigen het nodige te doen om tot de oprichting
van een Waterschapsbank te komen. Op 24 januari 1953 – dus een week vóór de Watersnoodramp – richtte dat bestuur zich per circulaire tot de waterschappen die lid waren van
een waterschapsbond met een concreet voorstel tot oprichting zo’n bank. Het Uniebestuur riep alle waterschappen op om mee te doen, omdat:
(…) niet alleen voor de grote en middelgrote waterschappen het van belang is het
plan (…) te steunen, doch dat ook juist de vele honderden kleine waterschappen er
het allergrootste belang bij hebben de totstandkoming der Bank te bevorderen, omdat zij daardoor nu en in de toekomst gevrijwaard blijven voor financieringsmoeilijkheden.15
De brief van de Unie werd ook in provinciekring onderschreven. Zo riepen Gedeputeerde
Staten van Utrecht de waterschappen in hun provincie begin 1953 expliciet op om aan de
beoogde Waterschapsbank mee te werken. Aanvankelijk liep het nog niet storm met de
deelname van waterschappen in het aandelenkapitaal van de bank. De oproep om daarin
te participeren moest enkele malen worden herhaald. Op 5 mei 1954 werd de akte van oprichting van bank bij de notaris gepasseerd. Het aandelenkapitaal bedroeg aanvankelijk
één miljoen gulden, maar werd in latere jaren sterk vergroot. Reeds in het eerste jaar bewees de bank zijn bestaansrecht. Er werden 113 leningen verstrekt: 23 langlopende en 90
kasgeldleningen tot een totaal bedrag van bijna 22,3 miljoen gulden. De bank verkreeg de
gelden daarvoor in hoofdzaak uit onderhandse leningen van institutionele beleggers en
banken. Behalve aan waterschappen werden enkele leningen verstrekt aan andere (semi)
publiekrechtelijke lichamen. In de statuten van de bank was en is opgenomen dat het verstrekken van leningen aan private bedrijven uitgesloten is.
De bank ontwikkelde zich voorspoedig. Bij het eerste lustrum meldde voorzitter van de
Raad van Commissarissen Van der Hoeven trots dat in de eerste vijf jaren 323 langlopende
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leningen voor een totaal van 42 miljoen gulden waren verstrekt en 919 kasgeldleningen
voor in totaal 146 miljoen gulden. De omzetten in rekening-courant bedroegen meer dan
211 miljoen gulden en het balanstotaal was gegroeid naar ruim 60 miljoen gulden.16 Bij
het derde lustrum in 1968 kon Van der Hoeven opnieuw fraaie cijfers overleggen.17 Het
balanstotaal groeide naar 145 miljoen gulden in 1963 en 320 miljoen gulden in 1968 en
de jaarlijkse omzetten naar respectievelijk 215 miljoen gulden en 500 miljoen gulden. Het
dividend in 1958, 1963 en 1968 bedroeg vier, vijf en zes procent. Van der Hoeven meende
op basis van deze cijfers te mogen concluderen dat “de Waterschapsbank niet meer weg
te denken is uit het bestel van onze Nederlandse waterschappen”.
Hiermee zijn het ontstaan en de beginjaren van de NWB Bank in een notendop geschetst. Wat daarbij opvalt, is dat het toenmalige Uniebestuur zich niet te groot voelde
om de eigen beperkingen te erkennen. “Ieder zijn vak” was het parool en dat is niet onverstandig gebleken.18 Voorts werd het Uniebestuur in zekere zin geholpen door de Watersnood van 1 februari 1953. Die noopte tot een intensief programma om de verwoeste
dijken in het zuidwesten van Nederland te herstellen en daar was veel geld mee gemoeid.
Die ramp is echter niet, zoals ten onrechte wel eens wordt gedacht, de aanleiding geweest
voor de oprichting van de bank. De eerste gedachten in die richting stammen zoals we
hebben gezien reeds uit 1939.

Financiële malheur waterschappen
Er mag echter niet van worden uitgegaan dat met de oprichting van de NWB Bank de financiële malheur van de waterschappen was opgelost. Door de nieuwe bank konden de
waterschappen weliswaar tegen aanmerkelijk gunstiger condities geld aantrekken, hun
financiële positie bleef in de jaren vijftig echter verre van rooskleurig.19 De leningen moesten uiteraard worden terugbetaald en het omslagplichtige gebied van veel waterschappen
was zodanig klein dat dit een probleem werd. Algemeen bestond ook het gevoel dat de
waterschapslasten te hoog waren geworden. Zo stegen de waterschapslasten tussen 1955
en 1965 van 47 miljoen naar 100 miljoen gulden. Lasten die bovendien hoofdzakelijk door
het ‘ongebouwd’ (agrariërs) moesten worden opgebracht.20 Het zou zelfs voorkomen dat
de lasten de opbrengst van de grond overtroffen. Vanwege de benarde financiële positie
van de waterschappen zond de toenmalige Unie van Waterschapsbonden op 4 december
1963 een opvallend adres aan de regering.21 Hierin werd aangedrongen op een bijdrage
van de Staat van 30 procent aan de jaarlijkse exploitatiekosten, waarvan rente en aflossing van de opgenomen leningen deel uit maakten. Het pleidooi werd krachtig gesteund
door het Landbouwschap, dat als niet mis te verstane boodschap meegaf: “(…) het fiscaal grijpbaar maken van wel gediende, maar nog niet omslagplichtige belangen”. De
Unie had daarbij vooral de gebruikers van onroerend goed op het oog. Als representant
van die belangen kon de Staat optreden, zodat een bijdrage van Haagse zijde gerechtvaardigd werd geacht.
Het adres werd integraal afgedrukt in Waterschapsbelangen.22 Als we de tekst daarvan
nalezen, valt allereerst het prachtige, zij het wat gezwollen, taalgebruik op. Zo voerde
de Unie onder meer aan: “(…) de erkenning, dat de waterschapswerkzaamheden aan de
kluisters van een te eng begrensde waardering was ontgroeid”. Toenmalig minister Algera van Verkeer en Waterstaat liet zich niet onbetuigd en had in zijn door de Unie gememoreerde en gewaardeerde installatierede gesproken over: “(…) het waterschapswezen,
dat zijn welhaast klassieke afgeslotenheid van rustieke gemeenschap van grondbezitters
verlaat en zich in toenemende mate de integratie van meerdere belangen in één raam ten
doel gaat stellen”. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. De Unie benadrukte dat de
reeds in 1953 ingestelde Commissie Financieel Bestel waterschapswezen, waarin ook zij
vertegenwoordigd was, in al die jaren eigenlijk weinig gepresteerd had. De zaak stagneerde en doorbreking daarvan was het doel van het adres.

16 Waterschapsbelangen
1958, 198.
17 Ibidem, 1968, 104.
18 Later werd ook het eigen ingenieursbureau, het
Technisch Adviesbureau
Unie van Waterschappen,
nu beter bekend als Tauw
Group B.V., op de markt
gezet.
19 Zie voor uitvoerige
informatie over de financiering van de waterschapstaken H.J.M. Havekes,
‘Sinterklaas bestaat niet, of
toch? Over de financiering
van de waterschappen’,
in Th.G. Drupsteen e.a.
(red.), Weids Water. Opstellen
over Waterrecht (Den Haag
2006), 139-158; H.J.M.
Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur: borging,
bescherming en beweging. De
institutionele omwenteling van
het waterschap in de afgelopen vijftig jaar (Den Haag
2009), 209-260; Wijnand
Dekking, De waterschapsbelastingen in 2014. Waarom
heffen waterschappen belasting
en wat doen ze ermee (Den
Haag 2014).
20 Het ‘gebouwd’ (eigenaren van huizen en bedrijfspanden) moest veelal
nog zijn intrede in de waterschapsbesturen doen.
21 De financiële problematiek had een landelijke schaal. Regionaal was
soms al veel eerder sprake van armlastige waterschappen, waarbij in het
bijzonder aan de Zeeuwse
calamiteuze polders moet
worden gedacht. In deze
polders overtroffen de
kosten van de zeewering
de belastbaarheid van de
gronden en moesten achterliggende polders, de
provincie en het Rijk financieel bijspringen. De
betreffende Wet op de calamiteuze polders dateert
van 1870 (Staatsblad 1870,
119) en werd pas ruim honderd jaar later ingetrokken (zie Waterschapsbelangen
1977, 238).
22 Waterschapsbelangen
1963, 315-320.
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Er waren volgens de Unie bij de waterschapsfinanciering twee grote problemen. In de eerste plaats
was er in meerdere gevallen aantasting van het financiële draagvlak van de waterschappen. In de tweede
plaats was aanpassing van de waterschapsfinanciering aan de eis van correlatie met alle belangen, welke door de waterschappen werden gediend, ten onrechte achterwege gebleven. De Unie wees er daarbij
nog eens op dat de waterschapslasten tussen 1955
en 1962 waren gestegen van 47 naar 72 miljoen gulden, welk bedrag voor circa 80 procent door het ongebouwd en voor circa vijftien procent door het gebouwd werden gedragen. Volgens de Unie viel niet
meer vol te houden dat aan het onroerend goed, ongebouwd en gebouwd, het etiket van uitsluitend belanghebbende bij de waterschapstaken (waterkering
en waterhuishouding) kon worden opgedrongen. Er
waren ook algemene belangen betrokken en het Rijk
moest als “de meest gerede partij voor de representatie van die belangen” volgens de Unie bijdragen in de
‘gewone’ dienst van de waterschappen, dus los van
de subsidies die het al verleende in de kapitaalsinvesteringen van de waterschappen. De Unie achtte de
Afb. 4. Minister Algera van Verkeer en Waterstaat bij een ope“hoegrootheid” van deze bijdrage van dertig procent
ningshandeling in de Wieringermeer, 1955. Regionaal Archief Alk“alleszins redelijk”. Tot extra toezicht van het Rijk
maar.
op de waterschappen zou de bijdrage niet moeten
leiden. Onder het kopje “Subsidie is invloed” onderstreepte de Unie dat er al voldoende (provinciaal) toezicht op de waterschappen was en
dat extra voorzieningen op dit vlak, mede gezien de alom door de waterschapsbesturen
vanouds betrachte zuinigheid, niet nodig waren. Op “vérgaande Rijksbevoogding”, zoals
men die bij gemeenten bespeurde, zat de waterschapssector overduidelijk niet te wachten. Het adres werd afgesloten met de boodschap dat “(…) de oplossing van de financiële
problematiek van de waterschappen hoge urgentie heeft en met het oog op de belangrijke
plaats van de waterschappen in onze staatsrechtelijke structuur grote prioriteit in bijzondere mate van node heeft”.
Samenvattend was het betoog van de Unie dus dat er ook andere, te weten algemene,
belangen dan dat van het onroerend goed waren die door de waterschappen werden gediend en dat het niet meer dan redelijk zou zijn als die belangen daarvoor zouden betalen.
Het Rijk werd daarbij als het logische adres van deze belangen gezien.

De Diepdelverscommissie en de inwerkingtreding van de Wvo
Naar aanleiding van het adres werd een – merkwaardig genoeg – volledig uit rijksambtenaren bestaande werkgroep ingesteld, die ruim drie jaar de tijd nam en uiteindelijk weinig bleek te voelen voor het pleidooi van waterschapskant. De waterschappen zouden
hun taken ook in de toekomst in hoofdzaak via eigen belastingen moeten financieren.
Dat principe werd op zichzelf door de waterschappen onderschreven, maar men had wel
iets meer begrip verwacht. Aangedrongen werd op nadere studie in breder verband. Na
de nodige omwegen werd in 1968 door toenmalig minister Bakker de Studiecommissie Waterschappen ingesteld, in waterschapskring beter bekend onder de geuzennaam
‘Diepdelverscommissie’. Deze commissie, waarin nu wel plaats voor de waterschappen
was ingeruimd, kende overigens een veel bredere dan uitsluitend financiële taakstelling.
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Zij werd geacht “functie en structuur” van de waterschappen te onderzoeken. De commissie rapporteerde in 1974.23 De belangrijkste conclusie van de
commissie, namelijk dat de plaatselijke en regionale
waterstaatszorg ook in de toekomst door in die zorg
gespecialiseerde lichamen, dat wil zeggen waterschappen, diende te worden uitgeoefend, blijft hier
verder achterwege. De aandacht gaat uit naar de aanbevelingen op financieel terrein. Ook de commissie
bleek van mening dat de waterschappen zich met
hun belastingstelsel primair zelf moesten bedruipen
en dat er geen ruimte bestond voor bijdragen van
Rijk of provincie in de algemene uitgaven van het waterschap. Slechts als de taakvervulling functioneel of
territoriaal meer omvatte dan de behartiging van de
rechtstreekse belangen van de belastingplichtigen
in het eigen gebied, hetgeen met name bij de zee- en
rivierwaterkeringen aan de orde was, kon er reden
bestaan voor doeluitkeringen gericht op de bekostiging van afzonderlijke waterschapstaken. Op basis
van de Deltawet was overigens reeds in dergelijke bijdragen voorzien. Daarnaast zou in bijzondere situaties ruimte zijn voor incidentele bijdragen. Ten slotte
werd een “algemene Waterschapswet” bepleit, waarin ook de hoofdlijnen van het belastingstelsel van de
waterschappen een plek moesten krijgen. Tot dan Afb. 5. Mr. F.J.A. Kranenburg, voorzitter van de ‘Diepdelverscomtoe was dit een aangelegenheid die toch vooral ge- missie’, in 1964. Regionaal Archief Alkmaar.
regeld werd in de provinciale waterschapsreglementen, met stevige regionale verschillen als uitkomst.
Waar het de waterschapsbelastingen betreft hield de commissie dus veel bij het oude.
Van nieuwe betalende categorieën was nog geen sprake. Wel hadden die categorieën
zich in de tussentijd verbreed bij die waterschappen, die krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) belast werden met het waterkwaliteitsbeheer inclusief
het zuiveringsbeheer.24 De eind 1970 in werking getreden Wvo introduceerde als één van
de belangrijkste instrumenten een verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moest worden betaald. Geheel in overeenstemming met de waterschapstrits ‘be23 Het waterschap en zijn
lang-betaling-zeggenschap’ kregen beide categorieën een plek in de besturen van die toekomst. Rapport van de Stuwaterschappen. Helemaal geruisloos verliep de invoering van deze eerste milieuheffing diecommissie Waterschappen
(Den Haag 1974).
trouwens niet. Vooral in het midden van het land verzette het Milieu Actiecentrum Neder- 24 Zie over het succes
land, dat van oordeel was dat de bedrijven de echte vervuilers waren, zich fel met het raak van deze eerste milieuA.P. van den Berge, K.
gekozen motto “Geen belasting op ontlasting”. Het verzet stokte echter relatief snel. Het wet
Groen, H.J.M. Havekes,
beginsel ‘de vervuiler betaalt’ is kennelijk goed over te brengen.
M.A. Hofstra, J.H.A. TeuEen tiental waterschappen, waaronder De Dommel, De Regge, Rijnland en Uitwa- lings (red.), Bestrijding van
de watervervuiling. Vijfenterende Sluizen, had de waterkwaliteits- en afvalwaterzuiveringstaak overigens al ruim twintig jaar WVO (Den Haag
vóór 1970 opgepakt.25 De kosten daarvan werden echter nog nauwelijks bij de vervuiler in 1995); Geert B. Vinke, Over
de WVO gesproken… (Zoerekening gebracht. Soms werden de gemeenten als belanghebbende aangemerkt en kre- termeer 2009); H.J.M. Hagen zij een factuur toegezonden. Daarnaast boden de zogenaamde Korthalsregeling, die vekes, M.A. Hofstra, ‘Het
zelfreinigend vermogen
in een rijksbijdrage voorzag, en aanvullende bijdragen uit het Gemeentefonds financieel een handje geholpen. 40
soelaas. Met de komst van de Wvo en zijn verontreinigingsheffing werd dit allemaal an- jaar wetgeving en beleid
het waterkwaliteitsbeders. Achteraf kan worden vastgesteld dat de introductie van de verontreinigingsheffing voor
heer’, Milieu en Recht 2013,
één, zo niet de belangrijkste, verklaring voor het succes van deze wet is geweest.
296-300.
De Diepdelvers hielden dus nog sterk vast aan de reeds vertegenwoordigde en beta- 25 Zie J. IJff in A.P. van
den Berge e.a., Bestrijding
lende categorieën, de eigenaren van ongebouwde en gebouwde onroerende zaken. In die watervervuiling, 27-28.
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Afb. 6. De rioolwaterzuiveringsinrichting te
Alkmaar tijdens de eerste uitbreiding, 1976.
Foto Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.

26 Kamerstukken II,
1976-1977, 14480, nrs. 1-2.

zin was er nog niet diep genoeg gedolven. De in 1977 uitgebrachte regeringsnota Naar een
nieuw waterschapsbestel? verzette de bakens.26 Met de Diepdelvers bevestigde de regering
dat de waterschappen verantwoordelijk moesten blijven voor de plaatselijke en regionale
waterstaatszorg en dat zij hun taken primair via eigen belastingen moesten financieren.
De reikwijdte van dit belastingstelsel werd echter substantieel verruimd. Anders dan de
commissie bleek de regering van oordeel dat in de waterschapsbesturen ook het algemeen belang, gerepresenteerd door de inwoners, diende te worden opgenomen en belastingplichtig zou moeten zijn. Tot dan toe hadden zij in hun hoedanigheid van huishoudelijke vervuilers uitsluitend de besturen van de waterkwaliteitbeherende waterschappen
bevolkt. In de optiek van de regering hadden de inwoners echter ook belang bij de ‘droge
voeten’, zodat zij tevens in de besturen van de waterkering- en waterkwantiteitbeherende waterschappen dienden te worden opgenomen en conform de reeds genoemde trits
moesten gaan meebetalen. Voor het overige onderschreef de regering de bevindingen
van de Diepdelvers, niet in de laatste plaats waar het gaat om het pleidooi voor een algemene Waterschapswet. In een bijlage bij de regeringsnota was zelfs al vrij exact aangegeven welke onderwerpen zich voor opname in een dergelijke wet leenden. In het voorjaar
van 1978 aanvaardde de Tweede Kamer de regeringsnota en kon de wetgever aan de slag.
Het zou overigens nog tot 1992 duren eer de Waterschapswet in werking trad. Effectief,
en dat geldt zeker voor de fiscale elementen, trad de wet echter pas drie jaren later in werking. Provincies en waterschappen kregen namelijk die periode de tijd om hun verordeningen op de nieuwe leest van de Waterschapswet te schoeien. En dat tijdvak van drie jaar
bleek in de praktijk gezien de vele veranderingen – verplichte kostentoedeling, introductie ingezetenenomslag, overgang op economische waarde voor omslag gebouwd et cetera – hard nodig.
De regeringsnota vormt in de kern het antwoord op het eerdergenoemde adres van de
Unie van 4 december 1963, waarin immers was betoogd dat er ook belangen werden gediend die tot dan toe voor de waterschapsfiscus onbereikbaar bleven. Met de inwoners
– in de Waterschapswet zou later de term ‘ingezetenen’ worden gehanteerd – waren die
belangen nu concreet benoemd. In waterschapskring waren aanvankelijk overigens wel
geluiden te horen dat vanwege de hoge perceptiekosten in dichtbevolkte gebieden van de
ingezetenenomslag zou worden afgezien (“Het kost vijf gulden om er drie binnen te halen”). Al snel werd deze heffing echter een vertrouwde en substantiële inkomstenbron,
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die in 2014 ruim een half miljard euro opbracht. Ook het ‘ongebouwd’ kon zijn zegeningen tellen, want het zag zijn smeekbede uit de jaren zestig gehonoreerd. Betaalde men
toen nog bijna de totale waterschapslasten, de invoering van de Waterschapswet resulteerde relatief gezien in een veel lagere bijdrage. De afgelopen tien jaren is deze bijdrage,
mede als gevolg van de grotere aandacht van de waterschappen voor het stedelijk gebied
en een andere kostentoedelingsmethodiek, verder teruggelopen van 30 procent tot circa
tien procent van de watersysteemheffing.27
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat de uitbreiding van de betalende categorieën de financiële basis van de waterschappen significant heeft versterkt. Zonder deze
aanpassing waren financiële problemen ongetwijfeld blijven bestaan. Onherroepelijk
zouden die uiteindelijk uitmonden in ondermaatse taakuitoefening. Voor een functioneel bestuur als het waterschap, dat het nu juist hiervan moet hebben, zou dit zeer ernstig
zijn geweest. Wel heeft het hele proces erg veel tijd gevergd. Het adres van de Unie werd
in 1963 verzonden en de Waterschapswet met zijn ingezetenenomslag werd materieel op
1 januari 1995, dus ruim 30 jaar later, effectief. Nu is achteraf oordelen meestal betrekkelijk eenvoudig, maar toch, waterbeheer is soms een zaak van wel heel erg lange adem.

Doorkijk naar het heden
De financiële malheur van de waterschappen werd uiteindelijk opgelost via een uitbreiding van de betalende en in het waterschapsbestuur vertegenwoordigde categorieën. De
ingezetenen waren van harte welkom en aangezien zij een duidelijk belang bij de verschillende waterschapstaken hebben, kon de vertrouwde trits ‘belang-betaling-zeggenschap’ behouden blijven. Sterker, vanwege dat belang was zelfs sprake van een betere
toepassing van deze trits, die ook internationaal gezien potentie lijkt te hebben.28 Zoals
gezegd kostte het feitelijk realiseren van deze uitbreiding nog een flink aantal jaren, zodat de waterschappen zich nog decennnia moesten behelpen met het beperkte financiële
en fiscale instrumentarium dat hen ten dienste stond. Dat geldt niet voor de nieuwe waterkwaliteits- en zuiveringstaak die veel waterschappen vanaf 1970 erbij kregen of waarvoor aparte waterschappen (zogenaamde zuiveringsschappen) werden opgericht. De
Wvo voorzag immers in een stevig heffingsstelsel, waardoor die taak prima kon worden
opgepakt. Bij de zorg voor de droge voeten lag dat nadrukkelijk nog lang anders. Deels
werd dat opgevangen door de subsidies die de waterschappen daarvoor van het Rijk en
provincies ontvingen. Zo was er op grond van de Deltawet sprake van subsidies van honderd procent van het Rijk voor de versterking van primaire waterkeringen en werden ook
de kosten van beheer en onderhoud deels gesubsidieerd, droegen de provincies sterk bij
aan de kosten van de regionale waterkeringen en was er in het kader van de landinrichting sprake van een aantal subsidieregelingen voor waterwerken. Later kwamen daar nog
(tijdelijke) subsidieregelingen bij voor projecten ten behoeve van integraal waterbeheer.
De subsidieruif was in die jaren voor het waterschap goed gevuld. Als we kijken naar de
huidige financieringssystematiek, dan is dat sterk veranderd. Weliswaar geldt op basis
van de Waterwet29 nog steeds een Rijkssubsidie voor de versterking van primaire waterkeringen, maar is de hoogte van de subsidie onlangs teruggebracht van honderd naar 90
procent zodat ieder waterschap dat een versterkingproject uitvoert een eigen bijdrage van
tien procent verschuldigd is. Voorts betalen alle waterschappen, dus ook de waterschappen die al klaar zijn met het versterkingprogramma en zij die geen dijken hebben, via een
jaarlijkse bijdrage aan de minister van Infrastructuur en Milieu mee aan de kosten van het
versterkingsprogramma.30 Conform de in het Bestuursakkoord Water (2011) gemaakte
afspraak ontlasten zij vanaf 2011 door deze bijdrage de Rijksbegroting. Vanaf 2015 dragen
zij met een jaarlijks bedrag van 181 miljoen euro de helft van de kosten.
Aldus kan worden geconcludeerd dat het waterschap tegenwoordig vrijwel volledig self
supporting is. De ontwikkeling van de belastingopbrengst van de waterschappen wordt sa-

27 Zie Gert Dekker,
Herman Havekes, ‘De financiering van het waterbeheer’, Water Governance
2013, nr. 4, 15-21.
28 Zo komt in de Principles on Good Water Governance
die momenteel door het
Water Governance Initiative van de OESO worden
voorbereid, het adagium
interest-pay-say diverse malen voor.
29 Zie art. 7.23 Waterwet.
30 Zie voor de wettelijke
basis en de maatstaf van
deze bijdrage art. 7.24 e.v.
Waterwet.
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Grafiek 1. Ontwikkeling belastingopbrengst waterschappen
(in miljoenen euro’s), 1950-2014 (prijspeil 2014)
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mengevat in grafiek 1. Uit deze cijfers zou de niet ingevoerde lezer het idee kunnen krijgen dat de waterschappen er een sport van maken om hun belastingopbrengst zo groot
mogelijk te maken. Niets is minder waar. Bij deze cijfermatige ontwikkeling past dan ook
de nuancering dat het takenpakket van de waterschappen zich, naast de nieuwe en kapitaalintensieve waterkwaliteits- en zuiveringstaak, in de periode 1950-2014 enorm heeft
uitgebreid. Hieraan heeft het in artikel 2, tweede lid, Waterschapswet neergelegde decentralisatiebeginsel sterk bijgedragen. Anders dan voorheen is heel Nederland (waaronder
de Veluwe en Zuid-Limburg) tegenwoordig waterschappelijk ingedeeld, zijn stedelijke
gebieden zoals Utrecht, Breda en Alkmaar in waterschapsverband gebracht, zijn veel waterstaatswerken van Rijk, provincies en gemeenten aan waterschappen overgedragen en
berust sinds enkele jaren ook de muskus- en beverrattenbestrijding bij de waterschappen.
Bovendien hebben de waterschapstaken zich, deels onder impuls van Europese verplichtingen zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisicobeheer, duidelijk
geïntensiveerd. Dit kost allemaal geld en het verruimde belastinggebied van het waterschap zorgt dat dit kan worden opgehaald. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in 2014 zo’n driehonderd euro aan het waterschap en dat mag in een laaggelegen deltaland acceptabel worden geacht. Waterschappen doen er alles aan om te zorgen
dat de lokale lastendruk beperkt blijft. Van belang daarvoor is zeker ook dat het – internationaal gezien reeds relatief lage – aandeel van het Rijk in de kosten van het waterbeheer
niet verder afneemt door het nog meer op de schouders van de waterschappen te leggen.

Conclusies
Deze beschouwing heeft laten zien dat het realiseren van een adequaat financieringsstelsel voor het waterbeheer in Nederland de nodige voeten in de aarde heeft gehad. Vanwege
het kapitaalintensieve karakter ervan is een adequate financiering een onmisbare bouwsteen voor goed waterbeheer. Als er geen geld is, worden er geen dijken, gemalen en zuiveringsinstallaties aangelegd en onderhouden. Het is bovendien verstandig gebleken
om de uitvoering van taken en de financiering daarvan zoveel mogelijk in één bestuurlijke hand te leggen. Dit betekent dat wanneer, zoals in Nederland, wordt gekozen voor
(functionele) decentralisatie van het waterbeheer, die decentrale waterorganisaties zélf
moeten kunnen beschikken over voldoende financiële middelen. Op zichzelf had Nederland kunnen kiezen voor het verstrekken van subsidies door het Rijk, maar de directere
en sterkere relatie tussen taken en financiering via een stelsel van eigen belastingen van
waterschappen bleek aantrekkelijker te zijn. Die belastingen moeten dan conform internationaal aanvaarde principes als ‘de vervuiler/belanghebbende/gebruiker betaalt’ met
name door huishoudens, bedrijven en agrariërs worden opgebracht, hetgeen tegelijker-
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Afb. 7. Mr. A. Spruit, directeur van de NWB Bank, in zijn werkkamer in het toenmalige kantoor van de bank
aan de Laan Copes van Cattenburch te Den Haag, begin jaren zeventig. Aan de wand de grote zeventiendeeeuwse kaart van Noord-Holland van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen. NWB Bank.

tijd de gewenste betrokkenheid van deze groeperingen bij het waterbeheer kan genereren. In het licht van deze conclusies is de financiële ontwikkeling die de waterschappen
gedurende de afgelopen halve eeuw hebben doorgemaakt, succesvol gebleken. De verruiming van hun belastinggebied door dat niet langer alleen op onroerende zaken te baseren, maar ook het algemene inwonersbelang mee te nemen, is een goede zaak gebleken.
Door de keuzes die in de twintigste eeuw zijn gemaakt, beschikken de waterschappen
tegenwoordig over voldoende financiële middelen, die bovendien geoormerkt zijn en alleen ten behoeve van het regionale waterbeheer mogen worden ingezet. Gezien de vaak
nog buitengewoon gebrekkige financiering van het waterbeheer in het buitenland kunnen deze conclusies ook internationaal gezien interessant zijn.
De eigen Waterbank is inmiddels een onmisbare schakel in de waterschapsfinanciën
geworden, die duidelijke financiële voordelen biedt (lagere rentetarieven, dividend), zo
hebben de afgelopen 60 jaren inmiddels aangetoond. Maar de bank is niet alleen voor de
waterschappen van belang doordat zij van meet af aan ook leningen heeft verstrekt aan
andere (semi)publiekrechtelijke instellingen dan waterschappen. Tegenwoordig maakt
de kredietverstrekking aan de waterschappen zelfs nog maar een kleine tien procent van
de totale portefeuille uit en is de sociale woningbouw met ruim 70 procent qua volume
verreweg de grootste klant.31 Maar dit doet niets af aan de onschatbare betekenis van de
NWB Bank voor de waterschappen. Eind 2012 was liefst 82 procent van de langlopende
leningen van de waterschappen afkomstig van de NWB Bank. Bovendien maken alle waterschappen gebruik van de rekening-courant faciliteiten van de bank en laten zij hun betalingsverkeer door deze bank verzorgen. Voorts geldt dat de bank via haar dividend, dat
voor de waterschappen jarenlang zo’n 35 miljoen euro bedroeg, van grote betekenis is
geweest voor het dekken van een deel van de exploitatiebegroting van de grotere aandeel-

31 Jaarverslag 2012 NWB
Bank.
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Afb. 8. Het huidige
kantoor van de NWB
Bank te Den Haag.
NWB Bank.

32 In 2010 heeft de
NWB Bank slechts de helft
van haar reguliere dividend uitgekeerd en sinds
2011 valt helemaal geen
dividend meer ten gunste
van de aandeelhouders.
De reden is dat de NBW
Bank op grond van afspraken die de centrale banken
van nagenoeg alle westerse landen in het akkoord
Basel III hebben gemaakt,
verplicht is een groter eigen vermogen aan te houden. De achtergrond van
Basel III is het beperken
van het risico dat banken
hun verplichtingen niet
kunnen nakomen.
33 Pogingen van een
aantal jaren geleden om
in Hongarije een Waterschapsbank op te richten,
zijn uiteindelijk op niets
uitgelopen. Zie de bijdrage
van Ron Walkier in H. Havekes e.a., Water Besturen.
Het Nederlandse waterschapsmodel (Den Haag 2010), 55.
34 Unievoorzitter Peter Glas is voorzitter van
dit WGI.
35 OECD 2014, Water
Governance in the Netherlands:
Fit for the Future?, OECD
Studies on Water, OECD
Publishing, 212. Zie uitvoerig over dit rapport
Herman Havekes en Maarten Hofstra in Water Governance 2014, nr. 2, 16-27.

houders. In 2007 mochten deze zich verheugen in een superdividend van maar liefst 250
miljoen euro. Dit was met name te danken aan het initiatief van aandeelhouder het Rijk,
die vond dat het met het eigen vermogen van de bank wel wat minder kon.32 Ten slotte
wordt nog eens gewezen op het bijzondere karakter van de NWB Bank. Anders dan de
waterschappen, die hun internationale tegenpolen kennen, is de NWB Bank voor zover
bekend uniek. In het buitenland opereren vooral financieringsinstellingen als de World
Bank, de Europese Investeringsbank, de Asian Development Bank en de African Development Bank. Een specifieke buitenlandse sectorbank op het terrein van het waterbeheer is
er niet. Maar onder verwijzing naar het succes van de NWB Bank wordt met enige regelmaat gesuggereerd ook in andere landen een dergelijke instelling in het leven te roepen.33
Het is zelfs zo sterk dat eind 2013 tijdens een bijeenkomst van het Water Governance Initiative (WGI)34 in Parijs een Engelse consultant nogal kritisch constateerde dat in het concept-rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over de governance van het Nederlandse waterbeheer niets over die bijzondere NWB
Bank te lezen viel. Die omissie werd in het eindrapport netjes hersteld.35

81

TvWG 2014-2 binnenwerk.indb 81

27-01-15 13:47

