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BIJNA HALF MILJOEN HECTARE EXTRA N O D I G VOOR
WATERBERGING

Derolvanwaterin
de'VijfdeNota
RuimtelijkeOrdening^
Metbijnaeenjaar vertraging isie eerstepapierenversievandeVijfdeNotaRuimtelijke Ordening
uitgebracht.Hetministerievan VROMschrijft inde nota,dieministerPronkop31januari ojficieel
presenteert,dat490.000hectareextranodig isomwateroverlastnueninde toekomsttevoorkomen.
Waardezeextraruimtevoorwaterenwaterberging moetwordengevonden,maakt de notanietduidelijk.Denotagaat nu ie inspraak m. Hetkabinetkomtna ie zomer met ie iefimtieveversie.
Zoalsbekend reptdenota overgroeneen
rodecontouren.In 2005moet inallesteden
endorpeneenrodecontour getrokken wordenomhetgebieddat indetoekomst
bebouwd kanwordeneneengroene contour
rond natuurgebieden engebieden meteen
hogecultuurhistorische waarde.Degebiedenwaargeen rodeofgroenecontour ligtmeerdan dehelft vanNederland -worden
balansgebieden genoemd.Hier wordt
gezochtnaareenevenwicht tussen behoud
vanlandschappelijke kwaliteiten ruimte
voornieuwe ontwikkelingen.
DeruimtedievolgensdeVijfdeNota tot
2050nodigisompiekenindewaterafvoer en
degevolgen vandestijgende zeespiegelopte
vangen,wordtgesteld opminimaal490.000
hectare,eenoppervlaktevanbijna viermaal
het IJsselmeer.Voorzovermogelijk moerde
opvangvanovertolligwater gecombineerd
worden met hetaanvullen vande
(grond)watervoorraad.
Eénvandeuitgangspunten vandeVijfdeNota is'wateralsordenend principe'.Bij
woningbouw endeaanlegvanwegen moet
nadrukkelijk rekeningworden gehouden
metdegevolgen voorhet oppervlakte-en
grondwatersysteem, endekwaliteit van het
water.Indediepstgelegenpolders,gebieden
metdikkeveenpakketten, infiltratiegebiedeneningebieden waareventueelwaterkan
wordenopgevangenenvastgehouden,wil
Pronkgeenontwikkelingen toestaandie
problemen voordewaterhuishouding met
zichmeebrengen.Voornieuwe bebouwing
in stedelijk gebied wordtgeëistdat voldoendewater kanwordengeborgen om afwentelingnaar het landelijkgebied tevoorkomen.
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Waarhetverhardeoppervlak roeneemt,
moetmencompenserende maatregelen
nemenompiekafvoeren teverwerken enom
infilrratie vanwatermogelijk temakendie
vooraanvullingzorgen vandegrondwatervoorraden.
Deomwikkelingvanwatervriendelijke
bebouwingwordrgestimuleerd.Drijvende
woningen,ofpaalwoningen,behorentotde
mogelijkheden. 'Warerneurraal' of'waterpositief bouwengaatgeldenvoorallenieuweverstedelijkinginNederland.De criteriadaarvoorwordeninde vormvaneenwatertoets
onderdeelvande ruimtelijkeafweging.Ook
debeleidslijn 'Ruimtevoorrivieren'(1997)
wordrgebruikt omallenieuweactiviteiten
(ookveranderingen inalbestaandeactiviteiten)inhetwinterbed vandeRijnendeMaas
tetoetsenop waterstandsverhogingindehuidigesituatieen/offeitelijke belemmeringvan
eentoekomstigevergrotingvan afvoercapaciteiten/ofpotentiëleschadebij hoogwater.
Markerwaard
Debergingscapacireit vanhetIJsselmeergebied,magnierworden verkleind vanwegehetgrorebelangvoordeveiligheid.De
ruimtelijke reserveringvoordeMarkerwaardvervalt.InhetIJmeermogengeen
nieuwegrootschalige ontwikkelingen wordenuitgevoerd.HetIJsselmeermoeteen
belangrijk deelvande zoetwatervoorziening
voorzijn rekeningnemenenmoetookvoor
eengoedewatervoorziening naarzeezorgen.
Hiervoorwordtdespuicapaciteit vande
Afsluitdijk vergroot.
Bijdekustbescherming ismeerflexibiliteit nodig.IndeVijfde Nota Ruimtelijke

Ordeningstaan tweekeuzengenoemd:óf
eenextrazwaredijkófhetverbreden vanhet
natuurlijke systeemvóórdekusroflandinwaarrs.Waardezeplaatsenzouden moeten
komen,wordt niet duidelijk gemaakt.VolgensdederdeKustnota (zievorigepagina)is
ookhetsuppleren vanzandeen belangrijke
veiligheidsmaarregel langsdekust.Dit
wordt indeVijfdeNotaRuimtelijke Ordening niet genoemd.
Nieuw isdatvoorheteerst ruimtelijk
beleidisontwikkeld voordeNoordzee.Dit
wordtsamen metdebetrokken buurlanden
vastgesteld.Hetgaatomonderwerpenals
windenergie,landaanwinningenvisserij.
WaardeNoordzeeminder dan 20meter diep
is, wordtgeenzand meergewonnen,zodat
dekustnietverzwakt. %
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WMN gecertificeerd
voor integraal
zorgsysteem
WaterleidingbedrijfMidden-Nederland is sinis
1decemberj.1.gecertificeerd voorkwalititeits-,
milieu- enARBO-zorgopbasisvan ienormen
ISOpoor,ISO 14001 enKEMA18001.
Gecertificeerd ishet managementsysteem,datbetrekkingheeft opalle bedrijfsprocessen vanallevestigingenvoordeproductie,distributieenverkoopvan
drinkwater. Hersysteem lijkt opeenprocessenmodel datsterk overeenkomt met het
VEWIN-benchmarkmodel.Het regeltdeverantwoordelijkheden enhoede(verberering
van)processenzijn gewaarborgd.Verderis
hetsysteem sterk praktijkgericht enzorgt
herervoordarvakmanschap wordt ingezet
zonder veelwerkinstructies tegebruiken.
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
ishet tweedewaterbedrijf inNederland dat
decertificering vaneenintegraalzorgsysteem(kwaliteit,arbeidsomstandigheden en
milieu)inéénkeervooralleprocessentegelijk haak.
WMNgaatzichnu richtenophettoepassenvanhet INK-managementmodelom
integraal processen enprestaties te kunnen
sturen eneventueelverbereringen aan te
brengen.«(

