Extra investering 1,1 miljard euro Rijn-West noodzakelijk
Volgens het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West is een stevig
en samenhangend maatregelenpakket nodig om een flinke verbetering te
bereiken van de waterkwaliteit in het deelstroomgebied. Daarvoor is een extra
investering nodig, die het RBO voorlopig schat op 1,1 miljard euro tot 2027. Dit
schrijft het RBO in de Adviesnota Schoon Water Rijn-West, die het op 12 juni
presenteerde.

M

et dit stevige pakket aan
maatregelen zal de waterkwaliteit in Rijn-West aanzienlijk
verbeteren. Dat is ook nodig: 80 procent
van de kanalen, plassen en andere wateren
hebben op dit moment een slechte of
ontoereikende ecologische kwaliteit. Met de
voorgestelde maatregelen zal dit afnemen
tot 49 procent in 2015 en slechts vier procent
in 2027. Ook de chemische vervuiling neemt
flink af: in 2027 zal het aantal wateren dat aan
alle normen voldoet met tenminste éénderde
zijn toegenomen.
Het maatregelenpakket uit de Adviesnota
omvat onder meer de inrichting van 1200
kilometer natuurvriendelijke oever, het
verwijderen van grote hoeveelheden
vervuilde bagger, het verminderen van
vervuiling van grondwater door bestrijdingsmiddelen en maatregelen gericht op
herstel van verdroogde natuurgebieden.
Ook is plaatselijk functiewijziging van
landbouwgronden voorzien en is een
omvangrijk onderzoeks- en innovatiepakket
afgesproken.

De samenwerking leidt tot resultaten op
regionaal, nationaal en internationaal
niveau. Met het voorgestelde maatregelenpakket voldoet de regio aan de eisen van
de Europese Kaderrichtlijn Water. Als de
plannen eind 2009 definitief zijn, zal de EU
de verantwoordelijke overheden door een
resultaatsverplichting aan de afgesproken
maatregelen houden. Ook de andere
Europese landen moeten eind 2009 hun
plannen gereed hebben.

De kosten van de maatregelen hebben in
de Adviesnota veel aandacht gekregen.
De voorgenomen investering in waterkwaliteit is stevig, maar door spreiding in tijd
kan de kostenstijging beperkt blijven. De
Adviesnota voorziet over het deelstroomgebied Rijn-West gerekend een gemiddelde
extra jaarlijkse kostenstijging van 0,3 procent.
Uitgangspunt is een pakket maatregelen dat
haalbaar, effectief en betaalbaar is.

Rijn-West omvat het grootste deel van de
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht plus het Gelderse Rivierengebied.
In dit gebied, waarin ook de Randstad
ligt, wonen 7,5 miljoen mensen. Acht
waterschappen, vier provincies, ruim 200
gemeenten en verschillende rijksdiensten
moeten hier tegelijk hun plannen maken, die
ook nog onderling nauw samenhangen. De
Adviesnota Schoon Water is een product van
de samenwerking tussen al deze partijen.
De Adviesnota geeft naast het overzicht van
maatregelen, doelen en kosten een aantal
gemeenschappelijke uitgangspunten die
de verschillende overheden in hun eigen
plannen zullen verwerken.

Brabantse waterprojecten platteland op koers
De eerste bestuursovereenkomst tussen de Provincie Noord-Brabant en de
Noord-Brabantse waterschappen is een succes. De gezamenlijke aanpak van
waterprojecten in het landelijk gebied heeft geresulteerd in een versnelling
van de uitvoering van de waterthema’s in Noord-Brabant, zo blijkt uit het
rapport ‘Een vitaal platteland, Kans voor Water’.

I

n de eerste bestuurovereenkomst
spraken de waterschappen en de
provincie af om waterprojecten
die voortvloeiden uit de reconstructie- en
gebiedsplannen gezamenlijk te financieren.
Het gaat dan om de aanpak van verdroging,
de inrichting van beken en kreken, herstel van
vennen, waterberging, ecologische verbindingszones en waterkwaliteit. De partijen
verwachtten dat een bedrag van 90 miljoen
euro beschikbaar zou zijn. Gedurende de
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looptijd van de overeenkomst (2003-2008)
werd er voor 134 projecten, met een totaal
budget van 114 miljoen euro, een subsidie
afgegeven. Eind vorig jaar waren hiervan 70
projecten afgerond en was 71 miljoen euro
uitgegeven. De nog lopende projecten worden
voor eind 2010 afgerond en opgeleverd.
Dankzij de spin-off van de overeenkomst
konden de waterschappen extra investeringen doen ter verbetering van het watersysteem, zoals bijvoorbeeld de sanering

van verontreinigde waterbodems. Hierdoor
– en door hogere bijdragen van het Rijk,
de Europese Unie en gemeenten – waren
de extra investeringen van 24 miljoen euro
mogelijk.
Het succes van de gezamenlijke aanpak heeft
tot verbetering van de Noord-Brabantse
waterthema’s en het gehele platteland geleidt.
Daarom hebben de partijen ondertussen
een tweede bestuursovereenkomst (looptijd
1 januari 2008 tot eind 2013) afgesloten.

