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BIJEENKOMST OVER BOUWEN IN DE UITERWAARDEN

Dekker:"Wespelen
niet met veiligheid"
TijdenseenbijeenkomstvandeNederlandseWaterkamerinhetWatermuseum inArnhemop10mei
isdoorministerDekkervanVROMnogmaals benadruktdatweliswaar mogehjkhedengeschapen
wordenomhetbouweninuiterwaarden mogelijktemaken(op15locaties),maardatdatgeenszins
betekentdatsoepeleromgegaanwordtmetdeveiligheid. "Wespelennietmetveiligheid,maarnemen
deverantwoordelijkheid vandegemeentenserieus."SybillaDekkerzeiteverwachtendatdeTweede
Kamerop24meideBeleidslijngroterivierenzalgoedkeuren.Indiebeleidslijn ismenietssoepelerten
aanzienvanwoningbouwbuitendijksdantotnutoe.
Hetdebat inArnhemgingvooral tussen
enerzijds ChrisZevenbergen vanDuraVermeer,TonSmitvanRoyalHaskoningen
minister DekkervanVROMenanderzijds de
waterschappen met Unie-voorzitter Sybe
Schaapalsspreekbuis.Zijn enige,maarook
allesomvattende vraagluidde:welk risico
pasje toebij buitendijkse bebouwing? Daaropkwam tijdens dediscussiegeen antwoord.
VolgensChrisZevenbergen zijn derisico'sbekend,maar kandaar (noodgedwongen)meegeleefd worden.Het versterken van
dijken zalaltijd nodigblijven, maar in het
achterland zullen ookmaatregelen getroffen
moeten worden.Want hetrisicoopoverstromingen stijgt endeonzekerheden overdete
verwachten peilverhogingen vanwegeeen
warmer wordend klimaat nemen toe.Zevenbergen iseengroot voorstander van bouwen
inwater.Deveiligheid komternietmeein
hetgeding,terwijl eenoplossinggeboden
wordt voordetegeringehoeveelheid bouwlocatiesopland.TonSmitvanRoyalHaskoningopperdeeentijdsvariabel eigendomsengebruiksrecht intevoeren in het rivierengebied.Alsdaarbij intermijnen van bijvoorMinisterSybillaDekker(foto:TonvanVliet).
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beeld tien,30en 100jaargedacht wordt, sluit
dattijdelijke gebruik beteraan bijde tijdsdynamiekdieinde klimaatveranderingen
zit.Daarmeewordt degelegenheid geschapen flexibeler in tespelenop veranderingen
inhet watersysteem en valleneen heleboel
blokkadesweg.SybeSchaapvoeldezichaangesproken toenZevenbergen sprakover het
niet voldoenaandeveiligheidsnormen van
dehelft vandeprimairewaterkeringen.VolgensdeUnie-voorzitter heeft dat vooral met
gebtekaangeld temaken.Schaap noemde
heteengeweldigprobleem dat vanuit het
Rijknietmeerfinanciën beschikbaar komen
vooraanpassingvandedijken aandehuidigenormen."Dijkversterking rendeert wel
heelsnelbij toenemende risico's.Maar het
Rijkwildaarniet meeraan."Schaapziet
sowiesodenoodzaak nietombuitendijks te
bouwen.
Datwezenlijke verschilmet bijvoorbeeld
Zevenbergen verdween niet tijdens de bijeenkomst.AlleenRLZA-directeurVanBennekomvroegzichnogafofmensen welbuitendijks willenwonen.Volgensdedirecteur
vanDuraVermeerwel.Hijverwijst daarbij
naardebelangstelling voordeenigeechte
waterwijk,bijMaasbommel.Daarvoor
bestaat veel belangstelling.
Minister Dekker beëindigde haar bijdragedooreroptehameren datelkefunctie in
buitendijks gebied het waterpeilmoetvolgenenniet andersom.Aanhet rivierbed
moet ruimte toegevoegd worden,zoluidt
éénvandehardevoorwaarden diegesteld
worden aan het bouwenopde 15 locaties
langsderivieren.Dekker noemdedielocatieseen"klein toefje" inverhouding tot de
anderemogelijke bouwlocaties.Zoverwees
zenaarAlmere,waar mogelijk 10.000vande
45.000nogtebouwen woningen buitendijks
aangelegd zullengaan worden, f

Directeur Hulshof
moet vertrekken
bijWML
DeRaadvanCommissarissenvanWaterleidingmaatschappijLimburg(WML)heeftbeslotenhet
contractmetdirecteurEdHulsho/nietteverlengen.Ditcontractlooptop8oktoberaj.IndepraktijkbetekentditdatHulshofdelopendezaken
afhandelt enwaarschijnlijk per1junibijhet
waterbednjfvertrekt.Deexacteredenvoorzijn
ontslagwilhetwaterleidingbedrijfnietnoemen.
Ineen besloten aandeelhoudersvergaderingop25aprilpresenteerdeeenaandeelhouderscommissie haarbevindingen over
het voorgenomen besluit vandeRaadvan
Commissarissen om Hulshofteherbenoemen.Decommissie kwam totdeaanbevelingomdat niet tedoen.Watdaarvan de
reden is,wilmen nietzeggen.Deondernemingsraad enhet managementteam van
Waterleiding Maatschappij Limbutggaven
indiezelfde vergaderingaanjuist positiefte
adviserenoverdeherbenoeming van Hulshof Vervolgens hebben de aandeelhouders
inmeerderheid deaanbevelingvandeaandeelhouderscommissie overgenomen om
Hulshofniet te herbenoemen.
DeRaadvanCommissarissen steldevast
dat tenaanzien vandeinvullingvande
functie vanalgemeenditecteur vanWML
geenovereenstemming bestaat tussende
bedrijfsorganen endatdemeerderheid van
deaandeelhouders (deprovincieLimburgen
deLimburgsegemeenten) bezwaar tegende
herbenoeming heeft.
Daaropheeft deRaadvanCommissarissenop28 april naeenafweging vanalle
belangen beslotenomHulshofper8oktober
aanstaande nietopnieuw tebenoemen als
algemeendirecteurvanWML. Inoverleg met
Hulshofisbeslotenomvermoedelijk aan het
eindevandezemaand dewegvrij temaken
voorzijn opvolger.•[
EdHulshof

