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1

Inleiding

pelijk krachtenveld beïnvloeden het watersysteem vanuit politiek-bestuurlijke, organisatorische,
j u ri d i s c h e, financiële en communicatieve sturingsmogelijkheden .

Hevige regenval in het najaar van 1998 zo rg d e

en ruimtelijke ontwikkelingen in Ne d e rl a n d

De analyse van het watersysteem en van het maatschappelijk systeem leidt tot een integrale opgave

voor flinke schade in het zuidwesten en noord-

steeds meer wa te roverlast met zich zullen

voor het waterbeheer in de 21 e eeuw. Deze komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

oosten van Nederland. Deze wa te roverlast heeft

gaan brengen. Daarom zijn begin 1999 in de

uiteindelijk geleid tot schadeuitkeringen van in

Notitie Aanpak Wateroverlast van het

Om gewenste oplossingen voor de gesignaleerde opgaven te kunnen aangeven heeft de Commissie

totaal 690 miljoen gulden. Enkele jaren eerder,

Mi n i s te rie van Verkeer en Wa te r s t a a t, de Unie

een visie voor toekomstig waterbeheer opg e s te l d. In deze visie, die is we e rg e g even in h oo fdstuk 6,

in 1993 en 1995, zorgden hoge rivierafvoe re n

van Wa te r s c h a p pen en het In te rp rovinciaal

geeft de Commissie aan wat haar uitgangspunten en overwegingen zijn bij de mogelijke oplossings-

voor wateroverlast en dreigende dijkdoorbraken

Overleg de nodige maatregelen voo rg e s te l d

richtingen, wat de redenering bij de afweging tussen de oplossingen is, en welke criteria zij daarbij

en de evacuatie van ruim 200 duizend mensen

om het probleem van de wateroverlast aan te

hanteert. De oplossingsrichtingen worden in hoofdstuk 7 u i tg ewe rk t.

uit het ri v i e re n g e b i e d. In te n s i eve regenbuien in

pakken. Om inzicht te krijgen in de wenselijke

1993 en 1994 leidden ook al tot lokale wa te r-

wa te rh u i s h o u d kundige inrichting van ons land
e

schade. Door deze reeks van gebeurtenissen

in de 21 eeuw is de onafhankelijke Commissie

groeide het besef dat klimaatve ra n d e ringen

Wa te r beheer 21e eeuw ingesteld.

Hoofdstuk 8 geeft de concrete maatregelen die de Commissie voorstelt per type wate r s ys te e m ,
waarna in h oo fdstuk 9 wordt ingegaan op de benodigde ruimte voor water.
In h oo fdstuk 10 geeft de Commissie aan welke sturing nodig is om de voo rg e s telde maat re g e l e n
ook te kunnen re a l i s e re n . Het bijbehorende ko s te n p l a at j e, inclusief een beschouwing van de baten,
staat in h oo fdstuk 11.

1.1

Werkwijze

Tenslotte heeft de Commissie voor een duidelijke implementatie haar voorstellen in een concreet
a ct i e p rogramma gegoten. Dit staat in h oo fdstuk 12.

In april 1999 is de Commissie gestart met een inve nt a ri s at i e f a s e. Daarin heeft zij een aantal conferenties gehouden, be s c h i kb a re rapporten bestudeerd en lopende projecten en ontwikkelingen met

In de tekst wordt regelmatig verwezen naar rapporten die voor het advies van de Commissie zijn

be t ro k kenen doo rg e s p ro ke n . Dit heeft gere s u l te e rd in een onderzoeksplan met voorstellen om de

opgesteld. Deze staan in het bronnenoverzicht. Definities en afkortingen staan achterin het rapport.

leemten in de kennis in te vullen. In de onderzoeksfase, die liep van augustus 1999 tot mei 2000,
zijn enkele tientallen onderzoeken en casestudies uitgevoerd en sessies met deskundigen gehouden.
Vanaf begin 2000 is de Commissie gestart met het invullen van de hoofdlijnen van het advies.
Eind april heeft de Commissie een reactie gegeven op de adviezen van de projecten in het kader
van Ruimte voor de Rivier. In mei en juni zijn mogelijke adviesuitspraken be s p ro ken in een serie
consultaties met overheden en maatschappelijke organisaties die bij het waterbeheer zijn betrokken.
Alle verzamelde info rm atie is vervolgens verwerkt in het advies van de Commissie.

1.2

Opzet basisra p po rt

In hoofdlijnen volgt de structuur van het basisra p po rt de redeneerlijn van de Co m m i s s i e :o pd ra c ht,
analyse, visie, o p l o s s i n g s ri c ht i n g e n ,m a at re g e l e n , kosten en bate n ,s t u ri n g, a ct i e p rog ra m m a .
De wijze waarop de Commissie haar opd ra c ht heeft opgepakt wordt beschreven in hoofdstuk 2.
Bij de analyse maakt de Commissie een onderscheid in het wate r s ys teem en het maatschappelijk
s ys te e m . In h oo fdstuk 3 wordt de analyse van het wate r s ys teem beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwatersysteem (de rivieren, het Natte Hart en de kust) en de
regionale wate r s ys temen (Hoog Nederland en Laag Nederland). Daarnaast besteedt de Commissie
veel aandacht aan de samenhang tussen de verschillende wate r s ys te m e n ,o m d at zich daar de
belangrijkste afstemmingsproblemen voo rd oe n .
De analyse van het maatschappelijk systeem volgt in h oo fdstuk 4. In dit systeem spelen burgers,
maatschappelijke organisaties, overheden en politici een cruciale rol. De actoren in het maatschap6
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2

Opdracht en taakopvatting

grootste obstakel. De sturing op po l i t i e k - be s t u u rl i j k ,o rg a n i s ato ri s c h ,j u ri d i s c h , financieel en communicatief vlak is door de Commissie in haar beschouwingen meegenomen als het maatschappelijk
s ys te e m , waardoor het wate r s ys teem wordt be ï nv l oe d. De be l a n g ri j k s te actoren in dit maatschap-

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

b i j be h o rende maatregelen en kosten is tevens

en de voorzitter van de Unie van Waterschappen

gevraagd aandacht te besteden aan de korte

hebben voorjaar 1999 de Commissie Wa te r-

te rm i j n . De Commissie heeft haar opdracht

beheer 21e eeuw gevraagd advies te geven

ruim opgevat en de ontwikkelingen in de

over zowel de be s t u u rl i j k - j u ridische aspecten

ru i m te l i j ke ordening uitdrukkelijk in haar

van als de (technische) maatregelen voor het

beschouwingen en onderzoeken be t ro k ke n .

hoofdwa te r s ys teem en de regionale wa te r-

Dit hoofdstuk geeft aan hoe de Commissie

s ys te m e n . Naast een langete rm i j nvisie met

haar opdracht heeft opgepakt.

pelijke systeem zijn de burgers, de (belangen)organisaties en de bestuurders/politici.

WAT E R S YS T E E M : WAT E RAANBOD EN WAT E RV RA AG
M A ATS C H A P PELIJK SYS T E E M : BU RG E R S ,M A ATS C H A P PELIJKE ORG A N I S ATIES EN POLITIEK
S T U R I N G S S YS T E E M : CO M M U N I CAT I E, B E S T U U R ,O RG A N I S AT I E, R E G E LG EVING EN FINANCIEN

M A AT S C H A P PE L I J K
S YS T E E M

2.1

CO M M U N I CAT I E

Opd ra c ht

De opd ra c ht aan de Commissie WB21 luidt volgens de instellingsbeschikking:
•

Het uitvoeren van een landelijke studie naar de wenselijke aanpassingen in de waterhuishoud-

FINANCIËN

kundige inrichting van ons land, waar bij de uitwerking de gevolgen voor de waterhuishouding
van bodemdaling en klimaatverandering (waaronder ook de zeespiegelstijging wordt gerekend)

POLITIEK

AANBOD

BESTUUR

WAT E R S YS T E E M

B U RG E R S

aandacht zullen moeten krijgen;
•

In de studie zal moeten worden ingegaan op de relatie met de ruimtelijk-economische en met

V RA A G

de sociaal-economische inrichting van ons land;
•

De adviezen over de waterhuishoudkundige inrichting van ons land zullen bezien moeten

R E G E LG EV I N G

worden mede in relatie tot de ruimtelijke inri c ht i n g ;
•

O RG A N I S AT I E

Er dient een antwoord gegeven te worden op de vraag of de waterhuishouding voldoet aan
de eisen die daaraan de komende eeuw moeten worden gesteld, waarbij zal moeten worden
aangegeven welke aanpassingen ten aanzien van het bestaand beleid, beheer en inri c ht i n g
gewenst zijn of moeten worden overwogen, waarbij moet worden uitgegaan van een lange

M A AT S C H A P PE L I J K E

termijn benadering met een zicht pe ri ode van 50-100 jaar waarbij tevens sce n a ri o’s (inclusief

O RG A N I S AT I E S

zogenaamde ‘geen-spijt’ m a at regelen) zullen moeten worden uitgewerkt voor kortere pe ri od e s ;
•

De studie moet met name gericht zijn op de samenhang tussen de watersystemen (regionaal
en nationaal) in het licht van optimaal waterbeheer;

•

Zowel be s t u u rl i j k / j u ridische aspecten als (technische) maatregelen in de regionale en de

Vanuit deze brede oriëntatie heeft de Commissie gekeken naar de inrichting van het wate r s ys te e m .

h oo fd i n f ra s t ru ctuur moeten worden meegenomen.

Daarbij is de relatie met de ruimtelijke ontwikkelingen beschouwd in het maatschappelijke en politieke krachtenveld van burgers, o rg a n i s aties en bestuurders/politici. Verder gaat de Commissie bij

2.2

Ta a ko p vatting Commissie

de invulling van haar opd ra c ht uit van de volgende noties:
•

Noordwe s t - Eu ropa en moet daarom ook worden beschouwd in het internationale kader van

niet liggen binnen de watersector zelf, maar in de afstemming met de ruimtelijke ontwikkelingen

onder andere de Europese Unie en de Inte rn ationale Rijn Commissie. De Rijnafvoer in

in het algemeen en de belangrijkste gebruiksfuncties van water in het bijzonder. Vandaar dat de

Nederland hangt bijvoorbeeld mede af van de maatregelen die onder andere Duitsland in het

Commissie haar beschouwingen niet beperkt tot het wate ra a n bod (zeespiegelstijging, regenval,
ri v i e ra f voer en bodemdaling). Ook de vraag naar water voor landbouw, n at u u r, verstedelijking,

10

Het Nederlandse waterbeheer moet gezien worden als onderdeel van het stroomgebied

Reeds tijdens de inve nt a ri s atiefase werd het de Commissie duidelijk dat de grootste problemen

Rijnstroomgebied neemt. Ook de Maas heeft een internationaal stroomgebied;
•

Naast het inte rn ationale en het nationale schaalniveau dient het regionale schaalniveau een

scheepvaart, re c re atie en drinkwatervoorziening is uitgebreid meegenomen. Daarnaast bleek het

belangrijke plaats in de beschouwingen in te nemen. Vele problemen ontstaan namelijk op

de Commissie telkens weer dat niet alleen de technisch-inhoudelijke kennis van vraag en aanbod

het niveau van een deelstroomgebied zoals een beekdal. Zij moeten ook op dat schaalniveau

van het wate r s ys teem het probleem is. De aansturing vanuit de maatschappelijke context is het

worden opgelost;
11

•

Hoewel de Commissie primair is ingesteld voor (extreem) natte situaties, maken ook de (extreem)
droge situaties onderdeel uit van het advies van de Commissie. Zowel de problematiek als de
oplossingen voor beide uitersten hangen namelijk met elkaar samen. Door bijvoorbeeld wateroverschotten tijdens de natte pe ri oden op de juiste wijze tijdelijk vast te houden, kunnen de
waterte ko rten tijdens droge pe ri oden ve rm i n d e re n ;

•

De Commissie kijkt vooral naar de waterkwa nt i te i t. De waterkwaliteit heeft op verschillende
punten echter duidelijke relaties met de kwa nt i te i t. Daarom neemt de Commissie de waterkwaliteit mee voor zover er een nauwe relatie is met de waterkwa nt i te i t. Bijvoorbeeld bij tijdelijke wate r be rging in natuurgebieden mag de waterkwaliteit niet zodanig zijn dat de aanwezige
natuur te grote schade lijdt. Ook de verzilting van West-Nederland door de zeespiegelstijging
wordt in het advies betrokken. De waterkwaliteit wordt echter niet als apart probleem opgepakt.
De problemen en oplossingen van de waterkwaliteit zijn de afgelopen decennia reeds uitvoe ri g
in beeld gebra c ht ;

•

De Commissie heeft de opd ra c ht te kijken naar de lange termijn van het Nederlandse waterbeheer (2030 en ve rd e r ) . Op dit moment lopen er vele projecten, zowel op nationaal als op
regionaal niveau, die ingaan op de middellange termijn (2010 tot 2030) en de korte termijn
(tot 2010). Om te voorkomen dat de komende jaren allerlei maatregelen worden genomen die
strijdig zijn met de ontwikkelingen op lange te rm i j n ,g a at de Commissie ook in op de korte en
middellange te rm i j n ;

•

Het advies van de Commissie gaat concreet in op de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen;

•

Bij de beschouwingen van het watersysteem wordt ook het grondwater meegenomen.
De waterketen van het winnen, t ra n s po rte re n ,g e b ru i ken en zuiveren van drink- en afvalwater
wordt slechts zijdelings aangestipt;

•

De Commissie gaat vooral op hoofdlijnen in op oplossingsrichtingen en doet uitspraken die
voor het hele land of voor grote delen van Nederland gelden. Specifieke regionale situaties
dienen voornamelijk ter illustratie. De Commissie heeft uitd ru k kelijk niet tot doel om regionale
a dv i ezen te geven.

12

13

3

Analyse Wate r s ys te e m

RIJKSBEHEER RIVIEREN/KA N A L E N
RIJKSBEHEER GROTE OPPE RV LA K T EWAT E R E N
RIJKSBEHEER NOG OVER TE DRAGEN WAT E R E N

Bij het Nederlandse watersysteem wordt onder-

van de regionale watersystemen met het hoofd-

OVERIGE BELANGRIJKE WATEREN NIET IN RIJKSBEHEER

scheid gemaakt tussen het hoofdwa te r s ys te e m

wa te r s ys teem en sommige regionale sys te m e n

STEDELIJK GEBIED

en de regionale watersystemen. Het hoofdwater-

onderling. In de afstemming tussen deze syste-

s ys teem bestaat uit de ri v i e re n , het Natte Hart

men treden veel problemen op, mede omdat

en de kust. Bij de regionale watersystemen wordt

( be s t u u rl i j ke) grenzen worden ove r s c h re d e n .

een onderscheid gemaakt tussen Hoog en Laag

Dit hoofdstuk analyseert eerst de kn e l p u n te n

Ne d e rl a n d. De verschillende onderdelen van

van wa te ra a n bod en wa te rv raag in het huidi-

het wa te r s ys teem hangen nauw samen. Dit

ge wa te r s ys te e m . Daarna wordt aan de hand

geldt niet alleen voor de onderdelen van het

van sce n a ri o’s beschreven welke kn e l p u n te n

h oo fdwa te r s ys te e m , maar ook voor de relatie

zich in de toekomst kunnen voo rd oe n .

H O O F DWAT E R S YS T E E M

3.1

Wate ra a n bod en wate rv ra a g

Bij de analyse van het watersysteem wordt zowel het aanbod van water als de vraag naar water
be t ro k ke n . Ve rg e l i j king van aanbod en vraag geeft zicht op de omvang van het probleem.
Schematisch ziet dit er zo uit:

E XTERNE ONTW I K K E L I N G E N

K L I M A ATV E RA N D E R I N G E N
BODEMDALING

I N T E R N ATIONAAL (EURO PEES) BELEID
E CONOMISCHE ONTW I K K E L I N G E N
M A ATS C H A P PELIJKE NORMEN EN WA A R D E N

O N TWIKKELINGEN WAT E RA A N B O D:
Z E E S PI E G E L S T I J G I N G
TOENEMENDE FLU C T UATIE RIVIERA F VO E R E N
TOENEMENDE FLU C T UATIE EN INTENSITEIT REGENVA L
BODEMDALING

O N TWIKKELINGEN WAT E RV RA AG:
WIJZIGINGEN LA N D B O U W
WIJZIGINGEN NAT U U R
WIJZIGINGEN V E R S T E D E L I J K I N G
WIJZIGINGEN OVERIGE GEBRU I K S F U N C T I E S

LA AG NEDERLA N D
HOOG NEDERLA N D

HOOG EN LA AG NEDERLA N D

CO N F RO N TATIE V RA AG EN AANBOD: O P G AVE WATERBEHEER 21 e E E U W

Zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde leiden externe facto re n , die niet of nauwelijks door
het Nederlandse beleid zijn te beïnvloeden, tot ontwikkelingen die grote invloed hebben op het
huidige en toekomstige wate r be h e e r. Vanwege de onze ke rheid in deze ontwikkelingen heeft de
Commissie verschillende sce n a ri o’s ontwikkeld voor de ontwikkelingen van het aanbod van water
én de vraag naar water.
17

3.2

Knelpunten huidige situatie

Wateroverlast regionale sys te m e n
Lokaal treden frequent knelpunten op. Dit gebeurt vooral bij de afwatering naar de grote rivieren en

Om te kunnen beoordelen waar zich nu reeds waterhuishoudkundige knelpunten voo rd oe n , wordt

bij de afwatering in de overgang van hellende, vrij afstromende gebieden naar het lage deel van

de situatie van het huidige wate r s ys teem ve rg e l e ken met de eisen die de verschillende gebruiks-

Nederland waar het waterpeil kunstmatig wordt gehandhaafd. Oo rz a ken zijn een zeer intensieve

functies stellen. Een probleem daarbij is, dat niet alle eisen eenduidig zijn gefo rm u l e e rd bijvoor-

ontwatering in de bovenstroomse delen van de regionale systemen en het in de overgangsgebieden

beeld in de vorm van normen.

samenvloeien van be e k s ys temen die door de intensieve ontwatering snel op neerslag re a g e re n .
Zonder naar volledigheid te streven zijn bekende knelpunten bijvoorbeeld Meppel, Breda en Den Bosch

De veiligheid van de waterkeringen langs het hoo fd s ys teem is in een normenstelsel vastgelegd in

(waar reeds maatregelen worden genomen door middel van wate r be rging in de Bossche Broek).

de Wet op de Waterkering. Voor de regionale watersystemen bestaat, behoudens voor boezemkaden,
geen normenstelsel voor waterove rl a s t. Bij het ontwerp van afwate ri n g s s telsels in het landelijk en

De nat u u rl i j ke dynamiek is te veel uit de regionale systemen verdwenen. Ook verschillende dorpen

het stedelijk gebied spelen onder andere ontwaterings- en afwateringseisen een rol, zoals vast-

aan de voet van het hellende gebied in het Maasdal in Limburg hebben problemen. Tevens t re d e n

gelegd in het Cultuurtechnisch Vademecum. Voor het stedelijk gebied zijn eisen beschikbaar voor

in een aantal boeze m s ys temen knelpunten op. Een duidelijk voorbeeld van een probleemgebied in

de dimensionering van rioolstelstels op basis van standaardbuien, zoals die in het verleden zijn

Laag Nederland is Delfland, waar de ruimte voor water door onder andere de uitbreidingen van de

voo rg e ko m e n . Regionaal zijn er verschillen in de acceptatie van wateroverlast voor verschillende

kassengebieden te veel is ingepe rk t. Extremen kunnen daardoor niet zonder problemen worden

grondgebruiksfuncties zoals wonen en landbouw. Tenslotte ont b re ken ook normen voor water-

verwerkt. Overigens signaleert de Commissie dat een deel van de problemen wordt verergerd d oo r

te ko rt s i t u at i e s. Er is wel een pri o ri te i te n reeks beschikbaar op basis waarvan het schaarse water in

dichtgeslagen landbo u w g ro n d, extreme drainage (landbouwgebied en riolering) en stedelijke uit-

het hoofdwate r s ys teem zo goed mogelijk verdeeld wo rd t.

breiding op vanuit het water bezien de verkeerde plaatsen. Het zijn de grondgebruikers zelf die
hier via hun eigen be d ri j fs voering een bijdrage kunnen leveren aan adequaat wate r be h e e r.

Naast bovengenoemde be oo rd e l i n g s kaders voor waterkwa nt i teit (te veel en te weinig water) dient
ook aandacht gegeven te worden aan de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van de

Samenhang hoofdwate r s ys teem en regionale wate r s ys te m e n

watersystemen.

Op een aantal locaties is de regionale afwatering erg gevoelig voor ve rh oogde waterstanden in het

Op basis van deze be oo rd e l i n g s kaders signaleert de Commissie de volgende knelpunten (zie ook

Anderzijds hebben regionale wate r s ys temen een (be pe rk te) invloed op het hoofdwatersysteem,

het rapport ‘Samenhang wate r s ys te m e n’ van RIZA ,W L | De l ft Hydraulics en Al te rra).

met name bij de Maas en de IJssel.

Algemeen

Waterte ko rt hoofdwate r s ys teem en regionale wate r s ys te m e n

Het huidige wate r s ys teem loopt vast. Er wordt te snel afgevoerd in natte situaties, zodat er meer

De laatste decennia is er geen extreme droogte geweest zoals in 1976, met een landbouwschade

hoofdwate r s ys te e m . Vooral rond het Natte Hart en langs de Maas en de IJssel speelt dit probleem.

water dan nodig aangevoerd moet worden in droge situaties. De ruimte voor water is zowel hori-

van meer dan een miljard gulden (prijspeil 1975). De kans op flinke droogteschade is thans waar-

zontaal als ve rt i caal te sterk ingeperkt door vooral de steeds intensievere landbouw en de almaar

schijnlijk groter dan vanuit economisch oogpunt optimaal is. De grootste knelpunten zitten in de

toenemende verstedelijking. Zo is de gehele Rijn door boc ht a fsnijdingen inmiddels met 255 kilo-

regio’s Zu i d - Ho l l a n d / Ut re c ht, Noord-Holland, Zuidwest-Drenthe/West-Overijssel en Groningen/

meter ingekort en een groot deel van de voorheen overstroombare gebieden ingedijkt en/of vol-

Noo rd oo s t - Dre nt h e. Op dit moment wordt bijna eenderde van de gemiddelde Rijnafvoer gebruikt

gebouwd. De ruimte voor wate r be rging heeft grotendeels een andere bestemming gekregen.

om indringing van zout via de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. In droge tijden is dit relatief nog

Zo is in Friesland in de loop van de tijd 90 duizend hectare boezemland onttrokken en is er nog

veel meer. Daarnaast is er nog steeds sprake van stru ct u rele verdroging in vele regionale water-

maar tweeduizend hectare over. Het watersysteem heeft daardoor te weinig rek, met als gevolg

s ys temen en natuurgebieden. De Nederlandse doelstellingen voor het te ru g d ringen van de

overlast in natte pe ri odes en waterte ko rt en verdroging in droge pe ri od e s. De ve r be te ring van de

verdroging van natuurterreinen worden op dit moment niet gehaald.

waterkwaliteit volgens het geldende beleid moet ook écht worden doo rg ezet, anders worden de
doelstellingen niet gehaald.

Door de steeds snellere afwatering droogt het Rijnstroomgebied steeds sneller uit. De hoofdoo rz a ken zijn:

Veiligheid hoofdwate r s ys te e m

•

Een steeds groter wordend stedelijk en agrarisch gebied wordt via riool- en drainagesystemen

•

Grondwater wordt substantieel onttrokken voor irrigatie, d ri n kwater en industrie;

Volgens de thans geldende randvoorwaarden is het hoofdwate r s ys teem veilig, behoudens de nog
lopende uitvoering van de laatste werken in het kader van het Deltaplan Grote Ri v i e re n . De rand-

zo snel mogelijk tot de gewenste diepte ontwaterd en afgewate rd ;

voorwaarden voor de ri v i e ra f voer worden op basis van de afvoeren in de laatste jaren in 2001 flink

•

Ontbossing leidt tot meer oppe rv l a k kige afstroming en doet de infiltratie afnemen;

naar boven bijgesteld. Daardoor wordt vanaf dat tijdstip op veel plaatsen niet meer aan de veilig-

•

De rivier is gereguleerd en genormaliseerd v oor de scheepvaart en een vlotte afvoer van water en ijs.

heidsnormen voldaan. Voor het onbedijkte deel van de Maas zijn na de hoogwatergolf van 1995
kades aangelegd om de afgesproken eerste bescherming tegen wateroverlast te bieden.

Er is op veel plaatsen ook een waterkwa l i te i t s p ro b l e e m ,b i j voorbeeld door ve rz i l t i n g. Zo wordt voor

Volgend jaar vindt voor de Maas besluitvorming plaats om de randvoorwaarden te ve rh og e n ,

de doorspoeling van de Friese boezem jaarlijks drie keer de inhoud van de boezem ingelaten.

waarna werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in de vorm van kades en rivierverruiming.

Op verschillende plaatsen in Nederland vindt nog steeds uitbreiding van bollenvelden plaats in
gebieden met toenemende verzilting (zoute kwel).
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Er zijn ook problemen met te hoge watertemperaturen in de zomer. Om ecologische redenen kunnen
e l e ct ri c i te i t s ce nt rales en fabrieken daardoor slechts in be pe rk te mate opgewarmd koelwater lozen.
De afgelopen tien jaar is dit al drie keer voorgekomen. Tevens heeft de scheepvaart te leiden onder
de lage waterstanden in droge zomers.
De Maas heeft gemiddeld drie maanden per jaar met waterte ko rten te maken. Inte rn at i o n a l e
a fs p ra ken met België over verdeling van het schaarse water leidt tot de aanleg van pompen om de
waterverdeling volgens afs p ra ken te regelen. Het nakomen van deze afspraken gebeurt volgens
be t ro k kenen overigens nog niet altijd even goed.

3.3

Wateraanbod s ce n a ri o’s

Door de klimaatverandering zal het warmer worden in Ne d e rl a n d. De mate waarin het wa rm e r
wordt is onze ke r. De te m pe ratuurontwikkeling bepaalt hoe het wate ra a n bod zich zal gaan ontwikkelen. Een rol spelen daarbij versnelde zeespiegelstijging (door smelten van landijs en uitze t te n
van oceaanwater), verandering in regenval, en ve ra n d e ring in ri v i e ra f voer (door veranderende
regenval en smelten van sneeuw en gletsjers). In het rapport ‘S ce n a ri o’s externe krachten voor
WB21’ van RIZA ,W L | De l ft Hydraulics en KNMI zijn in het verlengde van de Vierde Nota
Waterhuishouding drie sce n a ri o’s uitgewerkt voor zowel 2050 als 2100:

GEEN
< 10 MM
10 - 40 MM
> 40 MM

•

Het minimumsce n a ri o : temperatuur stijgt één graad Celsius tot 2100;

•

Het middensce n a ri o : te m pe ratuur stijgt twee graden Celsius tot 2100;

•

Het maximumsce n a ri o : te m pe ratuur stijgt vier graden Celsius tot 2100.

Doo rd at de temperatuur bij alle sce n a ri o’s stijgt zal ook in alle gevallen de zeespiegel stijgen en
de regenval grotere extremen vertonen. Da a rd oor zal ook de ri v i e ra f voer gro te re extremen gaan
vertonen.
O M VANG WAT E ROV E R LAST BIJ 75 MM REGEN
b ro n : Arca d i s, W L | De l ft Hyd ra u l i c s, Al te rra

Het minimumscenario treedt waarschijnlijk al op door de trend van te m pe ratuurstijging die zich
reeds voo rd oe t, dus zonder dat er sprake is van het broe i ka s e f fe ct. In het middenscenario is het
broeikaseffect wel verdisconteerd, terwijl dit effect in het maximumscenario versterkt is meegenomen.

WAT E ROV E R LAST IS HIER W E E RG E G EVEN ALS EEN WAT E RSCHIJF IN MM’ S , WA A RVOOR ONDER DE GEGEV E N
O M S TANDIGHEDEN (75 MM BUI NA EEN NATTE PE R I O D E,
LOZING ONDER VRIJ V E RVAL NIET MOGELIJK) GEEN BERG I N G S CA PACITEIT BESCHIKBAAR IS. IN GROTE DELEN VA N
WEST EN NOORD NEDERLAND (ROOD) MOET VOOR MEER
DAN 40 MM EXT RA BERG I N G S CA PACITEIT WO R D E N
G E ZO C H T. IN GROTE DELEN VAN OOST- EN ZUIDN E D E R LAND (GEEL, G ROEN) ONTS TAAN WEINIG PRO B L EM E N , DAAR IS VOOR MINDER DAN 10 MM T E KO RT AAN
B E RG I N G S CA PAC I T E I T.

Wateraanbod s ce n a ri o’s in 2050
De belangrijkste effecten zijn in onderstaande tabel we e rg e g even:

HUIDIGE TO E S TA N D

MINIMUMSCENARIO

MIDDENSCENARIO

M AX I M U M S C E N A R I O

T E M PE RATUUR (g ra d e n)
N E E R S LAG JAAR (m m)
N E E R S LAG ZOMER (m m)
N E E R S LAG WINTER (m m)
N E E R S LAGINTENSITEIT BU I E N

700-900
350-475
350-425

+ 0,5 ˙ C
+ 1,5 %
+ 0,5 %
+3%
+5%

+ 1 ˙C
+3%
+1%
+6%
+ 10 %

+ 2 ˙C
+6%
+2%
+ 12 %
+ 20 %

V E R D A M PING (m m)

620-720

+2%

+4%

+8%

+ 10 c m

+ 25 c m

+ 45 c m

-1 à -4 %
16.400
+ 1 à +8 %
-1 à -2 %
3.990

- 3 à -9 %
16.800
+ 1 à +17 %
- 1 à -3 %
4.180

-5 à - 1 9 %
17.600
+ 3 à + 34 %
-1 à -7 %
4.560

Z E E S PIEGELSTIJGING (c m)
R I J N A F VOER ZOMER (m 3 / s)
M A ATG EVENDE RIJNAFVOER (m 3 / s)
M A A S A F VOER APR/JULI (m 3 / s)
M A A S A F VOER AUG/SEPT (m 3/ s)
M A ATG EVENDE MAASAFVOER (m 3/ s)
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2.103
16.000
142
142
3.800

D O E S BU RG

De huidige maatgevende Rijn- en Maasafvoeren van 15.000 m 3/s re s pe ct i evelijk 3.650 m3/s worden
mede op basis van de afvoeren van de laatste jaren in 2001 hoogstwaarschijnlijk bijgesteld tot de

GIESBEEK

genoemde 16.000 re s pe ct i evelijk 3.800 m3/s. De hoogwaterstanden op zee zullen iets meer stijgen
dan de gemiddelde zeespiegelstijging (2,5 cm extra), de laagwaterstanden zullen iets minder stijgen

M O N T F E R LA N D

dan de gemiddelde zeespiegelstijging (2,5 cm minder). De wind- en stormomstandigheden zullen
waarschijnlijk niet veel veranderen. Het aantal ijsdagen zal door de klimaatverandering fors afnemen

EMMERICH

(tot 60 procent voor het maximumsce n a ri o ) .
NIJMEGEN

Wateraanbod s ce n a ri o’s in 2100
Voor 2100 ve rd u b belen alle getallen voor 2050. Alleen de zeespiegelstijging neemt meer dan even-

BISLICH

redig toe. Om aan te geven dat het gaat om forse ve ra n d e ringen zijn de belangrijkste getallen voor
de extreem natte situatie in onderstaande tabel opgenomen:
KA L KA R

T E M PE RATUUR (g ra d e n)
N E E R S LAG WINTER (m m)
N E E R S LAGINTENSITEIT BU I E N

Prof. G.P. van der Ven geeft in een briefadvies aan dat

Ook bij dijkdoorbraken langs de rechter Rijnoever tus-

Rijnoever met afvoer richting Waal. De IJssel stroomt in

er wel degelijk problemen kunnen ontstaan als in

sen Bislich en de Nederlandse grens kreeg Nederland

een dal waardoor het overstroomde gebied kleiner is.

in het verleden te maken met de gevolgen. Het water

Wellicht een reden om nog eens na te gaan of bij hoge

Duitsland tussen Duisburg en Emmerich de Rijndijken
zouden doorbreken, wat in het verleden (18 en 19

Z E E S PIEGELSTIJGING (c m)
M A ATG EVENDE RIJNAFVOER (m 3 / s)
M A ATG EVENDE MAASAFVOER (m 3/ s)

HUIDIGE TO E S TA N D

MINIMUMSCENARIO

MIDDENSCENARIO

M AX I M U M S C E N A R I O

350-425

+ 1 ˙C
+6%
+ 10 %

+ 2 ˙C
+ 12 %
+ 20 %

+ 4 ˙C
+ 24 %
+ 40 %

+ 20 c m
16.800
4.180

+ 60 c m
17.600
4.560

+ 110 c m
18.000
5.320

16.000
3.800

stroomde daarbij over de waterscheiding via een laag-

Rijnafvoeren het mogelijk voordelen biedt om een gro-

eeuw) regelmatig is gebeurd. Zie onderstaande kaartje.

gelegen strook ten oosten van Montferland richting

ter deel via de IJssel af te voeren.

Bij dijkdoorbraken langs de linker Rijnoever tussen

Oude IJssel. Via het dal van de Oude IJssel kwam het

Kalkar en de Nederlandse grens stroomde het water

water toen tussen Giesbeek en Doesburg in de IJssel

Als nog zuidelijker bij Duisburg, met name tussen

toen via een smal gebied richting Nederland en sto rt te

terecht, waardoor de laaggelegen gebieden langs de

Moers en Orsoy, de dijk langs de linker Rijnoever zou

gebaseerd. Bij het maximale scenario is voor de maatgevende Rijnafvoer bij Lobith de waarde

zich ten oosten van Nijmegen in de Waal. De Waal

IJssel overstroomden. Ir. C. Lely was zich zo bewust van

doorbreken bestaat een kans dat het water over een

18.000 m3/s opgenomen. Deze bovengrens in de Rijnafvoer is gebaseerd op het onderzoek

beneden Nijmegen kon deze grote toevloed van water

dit gevaar dat hij bij het berekenen van de capaciteit

vrij lage waterscheiding in het dal van de Niers en van-

‘Ma at regelen in het stroomgebied van de Rijn’ van RIZA en W L | De l ft Hydraulics. Bij een afvoer

niet verwerken en de dijken langs de Waal begaven

van de sluizen op de Afs l u i td i j k ,u i tgaande van de

daar in de Maas terecht komt.

boven 18.000 m3/s stromen in het Niederrhein-gebied in Duitsland de dijken over. De afvoer bij

het toen. Men mag de situatie rond 1800 niet helemaal

toenmalige zeewaterstanden, rekening heeft gehou-

Lobith zal daarom niet boven de 18.000 m 3/s komen. Als in Duitsland in de toe ko m s t, tegen de

vergelijken met de huidige, omdat toen de dijkdoor-

den met een waterafvoer van 3.000 à 4.000 m3/s via de

huidige inte rn ationale afspraken over het voorkómen van afwenteling in, de dijken in dat gebied

b ra ken voornamelijk werden veroorzaakt door het

IJssel. Bij de huidige maatgevende afvoer zou nu ruim

toch ve rh oogd wo rd e n , kan de Rijnafvoer uite ra a rd alsnog verder toenemen dan 18.000 m 3/s.

optreden van ijsdammen en niet door hoog water.

2.000 m3/s via de IJssel gaan.

Overigens werd in 1965 bij de opzet van de plannen voor ri v i e rd i j k ve r be te ring al uitgegaan van

e

e

In de tabel zijn voor de Rijn en Maas de maatgevende afvoeren opgenomen die in 2001 hoogstwaarschijnlijk zullen gaan gelden. De toegenomen afvoeren in 2100 zijn daar vervolgens op

een maatgevende Rijnafvoer van 18.000 m 3/s. Grote maatschappelijke en politieke weerstand

Toch, als de Rijn 18.000 m /s zou afvoeren, is de kans
3

groot dat de dijken bij Kalkar het niet houden. Dit zou

Overigens waren de gevolgen van dijkdoorbraken

desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de dijken

langs de rechter Rijnoever met afvoer richting IJssel

langs de Waal.

veel minder ernstig dan de doorbraken langs de linker

leidde tot een heroverweging die uiteindelijk re s u l te e rde in een bijstelling naar 15.000 m 3/s.
Bodemdaling
Ook de bodemdaling zal van invloed zijn op het wate r s ys te e m . De bodemdaling heeft drie
oo rz a ke n :
•

Een daling van delen van Laag Nederland waar veenoxidatie optreedt doordat de grondwaterpeilen door de bemaling (ruim) onder het maaiveld staan. Deze daling is al vele eeuwen aan de
gang, maar neemt de laatste decennia flink toe door verlaging van het grondwaterpeil. In de veengebieden in West- en Noord-Nederland kan de daling oplopen tot maximaal één meter per eeuw;

•

Een daling van vooral delen van Noo rd - Ne d e rland door delfstofwinning (met name aardgas)
met lokaal een daling van enkele decimeters per eeuw;

•

Een geologische kanteling van Nederland om de as Em m e n - Be rgen op Zoom, wa a rd oo r
Noordwest-Nederland enkele ce nt i m e ters per eeuw daalt en Zu i d oo s t - Ne d e rland enkele ce nt imeters per eeuw stijgt.
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De totale bodemdaling in 2100, die vrijwel onafhankelijk is van de klimaatve ra n d e ri n g e n , is voor
onveranderd beleid we e rg e g even in onderstaande figuur. De bodemdaling door veenoxidatie
en delfstofwinning kan worden ve rt raagd door hogere grondwaterpeilen en minder delfs to fwinning.
Een totaaloverzicht van zeespiegelstijging en bodemdaling is treffend weergegeven in onderstaande
figuur.
+1

+ 0,9 (hoogwater)

NAP
- 0,7 (laagwater)
-1

-2

-3
DALING

> 80 c m

DALING

60 - 80 CM

1000

1200

1400

1600

1800

2000

DALING

40 - 60 CM

DALING

30 - 40 CM

Conclusies

DALING

20 - 30 CM

De Commissie trekt als belangrijkste conclusies uit de wateraanbod s ce n a ri o’s:

DALING

10 - 20 CM

•

De zeespiegel stijgt;

DALING

5 - 10 CM

•

Er komt meer water in de winter: zowel de regenval, de intensiteit van de regenbuien, als de

DALING

2 - 5 CM

DALING

TOT 2 CM

•

Er komt minder water in de zomer: de gemiddelde regenval neemt weliswaar niet af, maar door

maatgevende ri v i e ra f voeren nemen toe (de Maas in meer extreme mate dan de Rijn);

GEEN V E RA N D E R I N G
STIJGING

TOT 2 CM

STIJGING

> 2 CM

de intensievere buien en de gro te re verdamping worden de droge pe ri odes wel langer. DaarBODEMDALING IN 2100
b ro n : ‘S ce n a ri o’s exte rne kra c hten t. b. v.W B 2 1 ’
van RIZA ,W L | De l ft Hyd raulics en KNMI

naast neemt de ri v i e ra f voer in de zomer af (de Maas weer in meer extreme mate dan de Rijn);
•

De bodemdaling hangt nauwelijks samen met klimaatve ra n d e ri n g e n .

De Commissie gaat ervan uit dat het broe i ka s e f fe ct werkelijk op zal gaan treden. Zij gaat bij haar
ve rd e re beschouwingen dan ook uit van het middenscenario en gebruikt het maximumscenario
om de robuustheid van de voo rg e s telde oplossingen te toetsen. Overigens beveelt de Commissie
ten zeerste aan om (inte rn ationale) maatregelen ter voorkoming van het broe i ka s e f fe ct ve r s te rk t
door te ze t te n , mede gezien de enorme effecten op de waterhuishouding.
De ontwikkelingen die de sce n a ri o’s aangeven komen grotendeels overeen met de ontwikkelingen
die in de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1999 worden genoemd. De kans op een trendbreuk,
met minder regen ondanks de stijgende temperatuur, wordt in het ra p po rt van RIZA ,W L | De l ft
Hydraulics en KNMI gering geacht (20 proce nt ) .
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3.4

Knelpunten toekomstige aanbod s i t u at i e

Uit de aanbod s ce n a ri o’s blijkt dat de huidige knelpunten flink zullen gaan ve re rg e ren door stijging

van regionale sys te m e n’ van Grontmij en Al te rra met vijf tot twintig procent. Het aantal knelpunten
waar wateroverlast optreedt en de frequentie waarmee wateroverlast optreedt zullen dus ook toenemen. Er zullen reeds problemen optreden bij een neerslag van meer dan 50 millimeter per dag

van de ze e s p i e g e l ,g ro te re fluctuaties in regenval en rivierafvoer (hogere maxima en lagere minima)

(huidige frequentie eens per tien jaar). Vooral laaggelegen delen en overgangsgebieden van hellend

en door bodemdaling. De toekomstige knelpunten zijn voor een deel uitgewerkt in het ra p po rt

naar vlak zullen problemen geven. De schade door wateroverlast neemt toe door enerzijds de toe-

‘Samenhang wate r s ys te m e n’ van RIZA ,W L | De l ft Hydraulics en Al te rra.

name van extreme buien en anderzijds de toename van de getroffen economische waarden.
Dit alles leidt tot de volgende knelpunten:

Veiligheid hoofdwate r s ys te e m

•

Te veel afwenteling naar benedenstrooms gelegen gebieden;

Als er geen maatregelen worden genomen zullen tot 2100 door de toenemende rivierafvoeren de

•

Te snelle afvoer uit hoger gelegen gebieden;

maatgevende hoogwaterstanden op de Rijn en de Maas met meerdere decimeters tot een meter

•

Te weinig be s c h i kb a re ruimte voor wateropvang in polders/boeze m s / be ke n ;

toenemen (op de Maas tot anderhalve meter). In het benedenrivierengebied speelt ook de inv l oe d

•

Te weinig afvoercapaciteit op bepaalde plaatsen;

van de zeespiegelstijging een belangrijke rol. Ook de waterstanden in het Natte Hart zullen vele

•

Aanzienlijk hogere po m p ko s ten op te rm i j n ;

decimeters gaan stijgen.

•

Regionale normering wordt nog meer noodzakelijk.

Bij de nieuwe maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m3/s in 2001 voldoet een groot deel van de

Door de toename van de neerslag in de winter zullen de grondwaterstanden aan het begin van

dijken langs de Ri j nt a k ken niet meer. De in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren ve r s te rk te

het voorjaar gemiddeld wat stijgen. Het gaat dan om vijf centimeter stijging op de helft van het

dijken langs de bedijkte Maas voldoen wel aan de nieuwe maatgevende Maasafvoer. Bij ve rd e re

Nederlandse gronden in 2100. In Laag Nederland zal de bodemdaling doo rg a a n . Hooguit op

toename van het wate ra a n bod zullen echter alle onderdelen van het hoofdwatersysteem knel-

bepaalde plaatsen kan deze worden ve rt raagd door peilopzet. De bodemdaling zal met name de

punten gaan vertonen (rivieren, Natte Hart en kust).

problemen in de polders nog ve rg ro te n .

Meer in detail zullen deze ontwikkelingen leiden tot:
•

Toenemende hinder van stedelijke knelpunten langs de rivieren;

Samenhang hoofdwatersysteem en regionale sys te m e n

•

Meer hinder van obstakels in de uiterwa a rd e n ;

De afvoeren vanuit de regionale systemen naar het hoofdwatersysteem en de zee zullen meer

•

Te weinig doorvoercapaciteit;

worden belemmerd. Dit zal per locatie verschillen en afhankelijk zijn van onder andere de mate

•

Meer opstuwing bij hoge zeestanden;

van zeespiegelstijging en het boezempeil. Noo rd - Ne d e rland en delen van Noord-Holland kunnen

•

Te weinig spui- en gemaalcapaciteit;

bijvoorbeeld op termijn niet meer onder vrij verval op zee lozen. Ook de gebieden rond het

•

Te weinig ruimte voor wate r be rg i n g.

IJsselmeer zullen bij stijgend IJsselmeerpeil minder kunnen lozen.

Rijkswaterstaat heeft de knelpunten reeds onderkend en is voor alle onderdelen inmiddels op de

De toename van de regionale afvoeren naar de IJssel en de Maas leiden slechts tot een extra

toekomst gerichte projecten gestart:

ve rh oging van de maatgevende hoogwaterstanden met enkele ce nt i m e ters tot een decimeter.

•

Ruimte voor Ri j nt a k ken voor het bove n ri v i e rengebied (de IJssel, Nederrijn/Lek tot

De samenhang van bepaalde regionale systemen met het hoofdwatersysteem is vaak niet inzichtelijk

S c h oo n h oven, de Waal tot Gorinchem);

of niet goed bekend. Ook de samenhang in onderzoeksresultaten op dat gebied is vaak ver te zoeken.

•

Integrale Verkenning Benedenrivieren (overige trajecten grote ri v i e re n ) ;

Dit leidt tot ve r b ro k kelde info rm atie en grote spanningen op grenzen van regionale systemen met

•

Integrale Verkenning Maas en Maaswerken;

het hoofdwate r s ys teem (onder andere het Natte Ha rt ) .

•

Waterhuishouding In het Natte Ha rt ;

•

Integrale Visie IJsselmeergebied;

Waterte ko rt hoo fd s ys teem en regionale sys te m e n

•

Vergroting spuicapaciteit Afsluitdijk;

Lage Rijnafvoeren zijn van grote invloed op het bestrijden van de zouttong op de Nieuwe Waterweg,

•

Uitbreiding gemaalcapaciteit Noo rd ze e ka n a a l / Am s te rd a m - Ri j n ka n a a l ;

het handhaven van de va a rd i e p te en de aanvoer van water naar de regionale wateren voor de

•

Derde Kustnota.

watervoorziening van gebruiksfuncties als de drinkwatervoorziening, de doorspoeling en beregening
voor de landbouw en de waterbehoefte van de (aquatische) natuur. Door de zeespiegelstijging zal

Het is van groot belang bij het aanpakken van de (toekomstige) knelpunten in het hoofdwater-

aan de kust de zoute kwel toenemen. Het watertekort in extreem droge jaren zal in 2050, bij gelijk-

systeem de onderdelen in samenhang te be ki j ke n . De afvoerverdeling over de Ri j nt a k ken speelt

blijvend grondgebruik, toenemen met circa veertig procent. In 2100 zal dit zelfs ve rd u b be l e n .

daarbij een cruciale rol. Deze samenhang is op dit moment bij genoemde projecten nog onderbelicht. Ook de mogelijkheden in het buitenlandse deel van het Rijn- en Maasstroomgebied blijven

Door de afnemende ri v i e ra f voer zal in extreem droge zomers de zouttong verder de Nieuwe

nog deels onderbelicht.

Waterweg opru k ke n . Dit leidt bij het middenscenario in 2100 in Rotterdam ter hoogte van de
Van Brienenoordbrug tot een toename van het chloridegehalte met maar liefst honderdvijftig procent.
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Wateroverlast regionale sys te m e n

De afnemende vaardiepte zal leiden tot een toename van de ko s te n ,d oo rd at schepen minder zwaar

Doo rd at de maximale regenval zal toenemen, zullen ook de afvoeren van de regionale systemen in

beladen kunnen worden. Doordat het hoofdwate r s ys teem niet aan de wate r be h oe fte van de regio’s

zowel Hoog als Laag Nederland in 2100 toenemen. Volgens het ra p po rt ‘Ka ra k te ri s t i e ke re s po n s

kan voldoen, zijn de gevolgen bij extreem droge situaties groot. Alleen al in Noord-Nederland gaat
27

het om een inkomstenderving van 600 miljoen gulden. Vooral Groningen/Drenthe en Zuid-Holland/

VOORBEELDEN ONTWIKKELINGEN REGIONALE WAT E RVOORZIENING LAND- EN T U I N B O U W

Utrecht krijgen met problemen te kampen. Een tekort van enkele tientallen kubieke meters per
Door toenemende verzilting en drogere zomers zal de

De toenemende beperking van beregening uit grond-

Het grootste knelpunt in het rivierengebied vormt de

seconde kan al tot grote schade leiden. Overigens belemmert in Groningen en Drenthe ook de

vraag naar zoet water voor doorspoeling en berege-

water kan een knelpunt gaan vormen voor de land-

beschikbaarheid van voldoende beregeningswater van

capaciteit van de regionale waterhuishoudkundige infrastructuur de wateraanvoer. Het waterte ko rt

ning in West-Nederland toenemen. In Zuidwest-

bouw in Hoog Nederland, zeker in die gebieden waar

goede kwaliteit. Met name in het westelijk rivierenge-

is in Hoog Nederland vooral een kwantiteitsprobleem, in Laag Nederland een kwaliteitsprobleem.

Nederland, de Wieringermeer en in de droogmakerijen

de vollegrondstuinbouw zich ontwikkelt. Daarnaast

bied staat de waterkwaliteit onder druk door de

Ook bij waterte ko rt speelt de afvoerverdeling over de Rijntakken een be l a n g ri j ke rol.

vormt de beschikbaarheid van zoet water een knelpunt

neemt de kans op wateroverlast toe, speciaal langs de

opdringende zouttong via de rivieren.

voor de daar aanwezige glastuinbouw, vollegrond-

randen van het keileemgebied in Friesland en Drenthe

Overigens worden de gemiddelde omstandigheden wat natter dan nu. Dit is gunstig voor de

stuinbouw, bollenteelt en ook de akkerbouw.

door snelle afstroming uit de hoger gelegen delen.

bestrijding van ve rd roging van natuurgebieden.

3.5

Wate rv ra a g s ce n a ri o’s

Ook voor de ontwikkeling van de gebruiksfuncties die de vraag naar water bepalen heeft de
Commissie sce n a ri o’s laten opstellen. Zij heeft dit gedaan voor die gebruiksfuncties die de grootste
invloed hebben op het toekomstig waterbeheer van Ne d e rl a n d. Het gaat om de functies land- en
tuinbouw, natuur en verstedelijking. Voor de overige functies, zoals scheepvaart, recreatie, drinkwater
en stedelijk wate r be h e e r, zijn dus geen sce n a ri o’s ontw i k ke l d. Wel is gekeken naar de verwachte
ontwikkeling voor deze andere functies. Dit is gebeurd in sessies met deskundigen, op basis waarvan bevindingennotities zijn geschreven.
VOORBEELDEN REGIONALE NAT U U RO N TWIKKELING IN RELATIE TOT DE WAT E RVO O R Z I E N I N G

De scenario’s zijn uitgewerkt voor 2030. Dit is de maximale termijn waarop nog enigszins realistische
De meest veeleisende natuur is aanwezig in Laag

De natuur in Hoog Nederland is minder veeleisend en

Bij toenemende dynamiek in de beekdalen zullen wel

toekomstmogelijkheden geschetst kunnen worden. Voor andere beleidsterreinen wordt deze termijn

Nederland. In principe zijn daar mogelijkheden voor de

meer tolerant ten aanzien van gewenste waterstan-

verschuivingen in natuurtypen optreden.

ook vaak aangehouden.

ontwikkeling van waterafhankelijke natuurdoeltypen,

den. Wel zijn er grote verschillen in eisen ten aanzien

maar het voldoen aan de vereiste waterkwaliteit en

van de waterkwaliteit en de overstromingsdynamiek.

In het rivierengebied stelt de natuur de minste eisen

De Commissie heeft een voorkeur voor sce n a ri o’s die minder van het watersysteem eisen.

het gewenste waterpeil vormt hier een groot knelpunt.

De structurele verdroging van natuur-terreinen zal

aan grondwaterstand en waterkwaliteit. De tolerantie

Toch heeft zij bij de verdere uitwerking ook de wate rv ra a g s ce n a ri o’s be t ro k ken die meer van het

Be te re kansen voor natuurontwikkeling ontstaan door

afnemen doo rd at in de regio’s reeds diverse projecten

voor overstromingsdynamiek is hier over het algemeen

watersysteem eisen. Hierna worden de sce n a ri o’s be s p ro ke n .

te streven naar grotere eenheden met een zelfstandige

gaande zijn om de verdroging terug te dringen.

groot.

eigen waterhuishouding en aanpassing van de natuur-

Daarnaast zal ook de verwachte klimaatverandering,

Land- en tuinbouw

doelen aan de mogelijkheden die het watersysteem

waarbij het gemiddeld natter wordt, een positieve bij-

In ‘S ce n a ri o’s voor land- en tuinbouw en natuur’ van Alterra en LEI wordt onderscheid gemaakt

biedt.

drage leveren aan het terugdringen van de ve rd roging.

tussen twee sce n a ri o’s: een meer van het wate r s ys teem eisende va ri a nt en een minder van het
watersysteem eisende va ri a nt. Beide va ri a nten geven voor 2030 een afname van het areaal landen tuinbouw met 17 procent (327.000 hectare) ten opzichte van 1995. Het verschil tussen de twee
varianten betreft voornamelijk een intensivering re s pe ct i evelijk extensivering van bepaalde delen
van de land- en tuinbouw.
In de meer eisende variant nemen de vollegrondstuinbouw en de glastuinbouw toe. Dit vereist een
d i e pe re ontwatering, een goede afwatering en voldoende zoet water van goede kwaliteit voor
beregening en doorspoeling. In de va ri a nt waar de landbouw meer van het wate r s ys teem eist, zal
door de diepe ontwatering de bodemdaling in de veenweidegebieden fors doorzetten. De verzilting
neemt toe en de be s c h i kb a a rheid van voldoende water van goede kwaliteit wordt dus een steeds
g ro ter probleem. Ook de kans op wateroverlast neemt verder toe.
In de variant die minder van het wate r s ys teem eist, wordt vooral het grasland geëxtensiveerd,
neemt de akkerbouw in verregaande mate af en blijft de vollegrondstuinbouw gelijk. Da a rd oo r
h oe ft er minder verfijnd gestuurd te worden op het watersysteem.
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De sce n a ri o’s maken in hun uitwerking onderscheid in Laag Ne d e rl a n d, Hoog Nederland en het

Beide va ri a nten zijn in een meer en een minder van het wate r s ys teem eisende va ri a nt uitgewe rk t.

rivierengebied. Verwacht wordt dat in de meeste gebieden de landbouw verder zal inte n s i ve re n .

Bij de meer eisende va ri a nt volgt het water vooral de functies, bij de minder eisende va ri a nt volgen

Dit stelt hoge eisen aan het waterbeheer. Met name in laagveengebieden en in het rivierengebied

de functies vooral het water. Bij de veeleisende variant zijn er meerdere gescheiden wate r s ys te m e n

zijn er echter mogelijkheden voor de minder van het watersysteem eisende va ri a nt door middel

in de stad met elk zijn eigen waterkwaliteit. Er vindt veel afwenteling van problemen op de omgeving

van exte n s i ve ring en combinaties met wate r be rg i n g. Dit zal niet vanzelf gaan. Hiervoor is sturing

p l a at s. Bij de minder eisende variant worden wate r s ys temen nat u u rl i j ker en vindt door afko p pe l i n g

via de ruimtelijke ordening noodzakelijk, in combinatie met financiële regelingen.

minder afwenteling op de omgeving plaats.

Natuur

Bij alle va ri a nten zet de toenemende verharding van Nederland door. Bij de huidige trend ve rd u b-

In ‘Scenario’s voor land- en tuinbouw en natuur’ van Alterra en LEI wordt onderscheid gemaakt tussen

belt de ve rh a rding elke vijftig jaar. Dit leidt tot een versnelde afvoer, afname van de grondwater-

twee nat u u r s ce n a ri o’s, een meer van het watersysteem eisende va ri a nt (biod i ve r s i te i t s n atuur) en

voorraad en een toename van het ve rd roogd oppe rv l a k .

een minder van het wate r s ys teem eisende va ri a nt (procesnatuur). Beide va ri a nten laten voor 2030
een toename zien van het areaal natuur met 40 procent (225.000 hectare) ten opzichte van 1995.

S c h e e p va a rt

Het verschil tussen de varianten betreft voornamelijk of natuurgebieden versnipperd re s pe ct i evelijk

Volgens het ra p po rt ‘Scheepvaart in WB21’ van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer neemt de

aaneengesloten zijn, en het soort natuur.

omvang van de scheepvaart flink toe. Door de klimaatve ra n d e ringen zullen in de zomer vaker lage
waterstanden optreden. Dit verlaagt de capaciteit van de scheepvaart. In uitzonderlijke situaties

Bij de meer eisende variant ligt de nadruk op de biodiversiteit. Het gaat vooral om kleine veeleisende

van extreem hoge waterstanden kan het scheepvaartverkeer worden gestremd. Op ve rm i n d e ri n g

natuurgebieden, die vaak een eigen geïsoleerde kwa nt i t at i eve en kwalitatieve waterhuishouding

van de capaciteit bij laag water kan de scheepvaartsector inspelen door reservecapaciteit te creëren,

behoeven. Bij de minder eisende va ri a nt ligt de nadruk op begeleide procesnatuur. Daarbij past de

co nt i n u va a rt, s a m e n we rking met weg- en spoorvervoer, bouw van lichtere schepen en aanleg van

natuur zich aan de wateromstandigheden ter plaatse aan. Het gaat vooral om grote gebieden

smallere en diepere vaargeulen. Omdat voor het meeste scheepvaartvervoer geen (tijdelijk) alter-

(groter dan 500 hect a re ) . Bij deze va ri a nt moet de ecologische hoo fd s t ru ctuur (EHS) wel worden

natief is, zullen de afzonderlijke vervoerders via het marktmechanisme hun hogere kosten wel

aangepast. Deze nieuwe natuurgebieden komen vooral op plaatsen waar het water van nature aan-

te ru g ve rd i e n e n . Voor de scheepva a rt s e ctor als geheel zullen de meerko s te n ,a f h a n kelijk van de

wezig is en de combinatie met wate r be rging bij voldoende waterkwaliteit goed mogelijk is.

economische ontw i k ke l i n g e n ,u i t komen op maximaal enkele honderden miljoenen guldens per
jaar. De concurrentiepositie zal hierdoor wel kunnen verslechteren (zie ‘Economische, e co l og i s c h e

Ook de nat u u r s ce n a ri o’s maken onderscheid in Hoog en Laag Nederland en het rivierengebied.

en maatschappelijke effecten van wate r be h e e r’ van het RIZA).

Vooral in Laag Nederland bestaan goede mogelijkheden voor de veeleisende natuurty pe n . In de
andere regio’s zijn deze mogelijkheden geringer. Vele ant i - ve rd rogingsprojecten leiden ove ri g e n s

Recreatie

tot herstelde natuurgebieden met hoge eisen aan het wate r be h e e r. Daarbij zal meer natschade aan

Recreatie en toerisme zijn in sterke mate volgend en ‘kneedbaar’. Zij passen zich aan aan de moge-

omliggende (landbo u w ) pe rcelen optreden.

lijkheden die het waterbeheer kan bieden. Behalve bij de relatie tussen het waterpeil en de hoogte
van aanlegsteigers stelt recreatie geen aparte of specifieke eisen aan het wate r be h e e r. Er zijn dus

Ve r s te d e l i j ki n g

weinig belemmeringen bij een ve ra n d e rend waterbeheer in de toe ko m s t. Er lijken juist goede

In ‘Ve r s te d e l i j ki n g s s ce n a ri o’s en wate r be h e e r’ van H+N+S wordt onderscheid gemaakt tussen twee

m og e l i j kheden voor win-win situaties van ruimte voor wate r ( be rging) en re c re atie (meervoudig

s ce n a ri o’s: een stad-land va ri a nt (scheiding stad en platteland) en een land-stad va ri a nt (verweving

ruimtegebruik). Zeker omdat recreatie in de toekomst steeds belangrijker wo rd t. Zie ‘Re c re atie en

stad en platteland). De stad-land va ri a nt is ve rg e l i j kbaar met het beleidsmatig door de ruimtelijke

waterbeheer in de 21e eeuw’ van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toe ri s m e.

ordening gewenste stedenland-plus scenario (scheiding stad en platteland). Hierbij neemt het
areaal verstedelijkt gebied slechts met 14 procent (32.000 hectare) toe tot 2030. Deze nieuwe

Drinkwater

bebouwing is vooral geco n ce nt re e rd in en rond de bestaande steden. Hi e rd oor treedt vrijwel geen

De drinkwatervoorziening heeft de hoogste pri o ri te i t. Daarom worden geen grote problemen voor-

extra belasting op van het watersysteem. Wel zal nog gebouwd worden op ‘slechte’ waterplaatsen

zien in de toe ko m s t, ondanks dat de vraag naar water met naar schatting 40 procent in 2030 zal

en zullen veel mogelijkheden voor ove rl oo pgebieden verdwijnen. Voorbeelden: IJburg, lage delen

toenemen. Wel zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van oppe rv l a k tewater, omdat het

van de Gelderse Vallei en de Gelderse Poort. De stad-land variant is de beleidsmatig gewenste variant.

gebruik van grondwater (nu ruim 60 procent) tot ve rd roging leidt. De hogere zuive ri n g s ko s ten van

Helaas is de land-stad va ri a nt (verweving stad en platteland) de huidige trend. Daarbij neemt het

o p pe rv l a k tewater zullen tot stijgende prijzen leiden. Ook zal de voorraadvorming van groter belang

areaal verstedelijkt gebied tot 2030 met maar liefst 50 procent (113.000 hectare) toe, vooral in Zuid-

worden om perioden met incidentele ve ro nt reinigingen te overbruggen. Afstemming op stroom-

en Oost- Nederland rond kleinere dorpen en steden en verspreid in het buitengebied. Dit leidt tot

gebiedniveau is daarbij van belang. Zie ‘Drinkwatervoorziening en grondwater’ van het Rijksinstituut

hogere veiligheidseisen in grotere gebieden. Gebieden met woningen zullen immers beter beschermd

voor Volksgezondheid en Milieubeheer en de Technische Un i ve r s i teit Delft.

m oe ten worden tegen wateroverlast dan landbouwgebieden. Het be te ke nt meer maatwe rk ,h e t
verdwijnen van flexibiliteit in watersystemen en moeilijker gebruik van het landelijk gebied voor
waterberging. Sturing via de ruimtelijke ordening is noodzakelijk om deze ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
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Stedelijk waterbeheer

Onderscheiden naar de verschillende onderdelen van het wate r s ys teem ontstaat het volgende

Bij het waterbeheer in de stad zelf wordt steeds meer gewerkt volgens het principe van geen afwente-

beeld.

ling. Dit gebeurt met het bergen en infiltreren van water binnen het stedelijk gebied. Dit waterneutraal bouwen komt echter hoofdzakelijk voor in nieuwe stedelijke uitbreidingen. In het bestaande

Rivieren

stedelijk gebied is het vinden van ruimte voor water een veel groter probleem. Te ko rt aan opvang-

Het besef dat er niet in het rivierbed gebouwd moet worden is niet nieuw. Met de beleidslijn

capaciteit leidt onder andere tot ri oo l overstorten met nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit.

Ruimte voor de Rivier is dit nog eens duidelijk aangegeven. Toch zitten er nog steeds plannen in de

Vaak dient regionaal naar oplossingen gezocht te worden. Waterbeheer koppelen met herstructure-

pijplijn die de rivier in een nauwer keurslijf dwingen, zoals het huidige bouwproject bij Roe rm o n d.

ring van met name de naoo rl ogse stedelijke gebieden lijkt goede kansen te bieden. Waterove rl a s t

Bij Nijmegen (de Waalsprong) wordt de ruimte voor toekomstige rivierverbreding drastisch inge-

in de stad is overigens veelal een sterk lokaal probleem in de laagst gelegen delen van de stad,

pe rk t. Op sommige plaatsen lukt het om bebouwing uit de winterbedding weg te kri j g e n ,b i j voor-

zeker in de hellende gebieden in Hoog Ne d e rl a n d. In Laag Nederland is door de vlakke ligging vaak

beeld door het uitplaatsen van kassen uit de Maasvallei. Op andere plaatsen langs hetzelfde rivier-

meer bergingscapaciteit op straat. Zie het rapport ‘Stedelijk waterbeheer in de 21e eeuw’ van TAUW.

gedeelte gaat de bebouwing vaak echter onve rm i n d e rd voort en lukt het niet om deze te stoppen.
Daarnaast gaat de be h oe fte aan meer ruimte bij grotere rivierafvoeren problemen opleveren.

3.6

Knelpunten toekomstige vra a g s i t u at i e

De ontwikkelingen in de landbouw, natuur en verstedelijking ve rg ro ten over het algemeen de

Door bebouwing en intensief grondgebruik zijn de mogelijkheden be pe rk t, tenzij zeer hoge ko s te n
worden gemaakt. Het is vooral belangrijk om via sturing in de ruimtelijke ordening de nog aanwezige
m og e l i j kheden voor de toekomst open te houden.

knelpunten die zich toch al voo rd oen bij het toekomstige aanbod van water. Dit komt vooral door
de kleinere to l e ra nties in waterpeil en ruimte en de toenemende ve rh a rd i n g. Bij de meer van het

Natte Hart

watersysteem eisende va ri a nten nemen de knelpunten op alle fronten toe. Bij de minder eisende

Buitendijkse ontwikkelingen (woningbouw en dergelijke) hebben ervoor gezorgd dat de marges

va ri a nten ve r be te rt de situatie op een aantal punten.

waarmee het waterpeil nu mag fluctueren zeer be pe rkt zijn. Als hier geen paal en perk aan wordt

De in omvang afnemende landbouw heeft meer kans op natschade in voor- en najaar. Omdat de

en vele andere steden en dorpen aan het IJsselmeer. Gezien het ve ra n d e rende wate ra a n bod zullen

wate rv raag met 40 procent toeneemt, neemt de kans op droogteschade tijdens de zomerpe ri od e

de waterstanden op het IJsselmeer in de 21 e eeuw omhoog gaan. Daar moet nu al op geanticipeerd

flink toe. Tevens zal er meer kans op zoutschade zijn, doordat de zoute kwel toeneemt en er minder

worden bij genoemde ontw i k ke l i n g e n .

g e s te l d, wordt dit alleen maar erger. Voorbeelden zijn IJburg en bouwplannen bij Almere, Lelystad

water voor doorspoeling beschikbaar komt.
Kust
Voor de in omvang toenemende terrestrische natuur pakt de klimaatve ra n d e ring goed uit, omdat de

Op ru k kende functies in en direct achter de waterkeringen (duinen en dijken) worden onvo l d oe n d e

grondwaterstand in het voorjaar hoger wordt en de kwel toeneemt. Uit ‘Economische, e co l og i s c h e

tegengehouden. Een deel van de ku s t be bo u w i n g, met name langs de boulevards van de bad-

en maatschappelijke effecten van wate r be h e e r’ van het RIZA blijkt dat bij het middenscenario zo’n

plaatsen, is gebouwd op de waterkering en derhalve onveiliger dan de we t te l i j ke norm. Door der-

twintig procent van de huidige verdroogde gebieden zich herstelt in de pe ri ode tot 2050. In het

gelijke ontwikkelingen wordt de beschikbare ruimte voor toekomstige uitbreiding van de water-

geval van het maximumscenario loopt dit zelfs op tot een kleine vijftig procent in 2100. Voor de

keringen be pe rk t. Eventueel kunnen creatieve oplossingen combinaties van functies mogelijk

aquatische natuur zijn de effecten van klimaatverandering niet goed in te schatten, maar de effecten

m a ke n . Zie ook de ‘Bevindingennotitie kust’ van het Rijksinstituut voor Kust en Zee.

zijn naar verwachting niet geru s t s te l l e n d.
Regionale wate r s ys te m e n
De ontwikkelingen in de scheepvaart en het stedelijk waterbeheer leiden tot specifieke knelpunten.

Andere functies verdringen het water. Daardoor zullen de problemen bij het waterbeheer verergeren.

De in omvang toenemende scheepvaart krijgt in de toekomst vaker te kampen met lage rivier-

Ontwikkelingen bij andere functies worden onvoldoende afgestemd op het waterbeheer. Da a rd oo r

afvoeren in de zomer. De schepen kunnen dan minder zwaar worden beladen. De meerkosten voor

worden mogelijkheden om de ontwikkeling van waterbeheer te koppelen met de ontwikkeling van

de scheepva a rt s e ctor worden op maximaal enkele honderden miljoenen guldens per jaar geschat.

andere functies onvoldoende benut . Water heeft bij ruimteconflicten onvoldoende pri o ri te i t.

Over de mate waarin in de winterpe ri ode vaarverboden worden afgekondigd bij extreem hoog
water is geen betrouwbare schatting te geven.

Het ontbreken van een normering voor de regionale watersystemen maakt het er niet makke l i j ke r

Hoewel klimaatve ra n d e ring kan leiden tot meer grondwateroverlast in stedelijk gebied, lijkt het

kómen van waterove rl a s t, anderzijds kunnen de wate r be h e e rders zich niet op dergelijke normen

waarschijnlijk dat in het stedelijk gebied steeds meer maatregelen worden genomen waarmee de

baseren bij het ‘tegenhouden’ van ongewenste ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

op. Enerzijds is het voor de grondgebruikers niet duidelijk welke garanties zij hebben op het voor-

hydrologische situatie en ook de kwaliteit van de leefomgeving verbetert (meer open water, flexibeler
grondwaterpe i l ,a f ko p pelen en meer infiltratie). De recreatie en de drinkwatervoorziening zullen in
de toekomst niet met grote knelpunten te maken krijgen.
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Conclusie
Naar de mening van de Commissie volgt het water te veel de (grond)gebruiksfuncties en verdringen
andere functies de benodigde ruimte voor water. Als nu niet wordt bijgestuurd, zijn met het verdwijnen van de ‘vrije ruimte’ de bijsturingsmogelijkheden voor het waterbeheer in de toe ko m s t
g ro tendeels verdwenen. Dit speelt dus nu al en is zeer urgent!
Ook zal het risico op schade door overstromingen en wateroverlast toe n e m e n ,d oo rd at enerzijds
de kans op extreme situaties toeneemt en anderzijds de gevolgen door toename van de getroffen
economische waarden groter zullen zijn.
Aangezien de grootste ve ra n d e ringen in de gebruiksfuncties plaatsvinden in regionale wate r s ys temen, zullen daar de knelpunten het meest toenemen. Naast bedreigingen ontstaan er echter ook
nieuwe kansen als de ruimtelijke inrichting beter kan worden afgestemd op het watersysteem.

AFSTEMMING ANDERE FUNCTIES OP WATERBEHEER

De case studies die de Commissie heeft uitgevoerd

groene rivier als daar slechts zeer incidenteel water

steeds verder oprukkende bebouwing, oorzaak zijn van

illustreren de problemen bij de afstemming van andere

door stroomt. Een rivierarm die permanent water

het optreden van de recente wateroverlast. De toene-

functies op waterbeheer. Het betreft de studies ‘Het

afvoert lijkt dan meer kans te maken.

mende verharding leidt tot snellere afvoer van water

water beheerst’ van Grontmij en IWACO,‘Het

en afname van de bergings-capaciteit. Er is weinig

(on)beleefde water’ van TAUW, en ‘Water KAN’ van

Bij het nadenken over oplossingen blijkt dat er wel

ruimte voor water beschikbaar, alleen via reconstructie

Haskoning. Ze gaan in op re s pe ct i evelijk Noord

bestuurlijk draagvlak is voor grootschalige ingrepen,

van de glastuinbouw ontstaan nieuwe mogelijkheden

Nederland, Delfland en Arnhem-Nijmegen.

althans wanneer daar in algemene termen en voor de

om ruimte te vinden. Als afwenteling naar elders

lange termijn over wordt gesproken. Daarmee is echter

onvermijdelijk is dan zou een waterakkoord met naast-

In het KAN-gebied Arnhem-Nijmegen is men zich pas

niet zeker of er ook voldoende maatschappelijk draag-

liggende beheergebieden een geschikt instrument

re ce nt, na publicatie van de plannen in het kader van

vlak is. Zodra plannen om water meer ruimte te geven

kunnen zijn om afspraken (over wateroverlast, water-

Ruimte voor de Rivier, bewust geworden van het feit,

concreet worden en directe belangen in het geding zijn

schaarste, verdroging, vernatting, en ook over financië-

dat er in en rond Nijmegen problemen kunnen ont-

(gemeentelijke en private belangen) ontstaan er pro-

le aspecten) vast te leggen.

staan in geval van hoge Rijnafvoeren. Bij een afvoer

blemen.

van 16.000 m3/s doen zich nog niet echt problemen

De wateroverlast, zoals die zich in Noord-Nederland op

voor. Dit is op te vangen met buitendijkse maatregelen

Bestaande en reeds in uitvoering zijnde plannen moe-

een aantal plaatsen heeft voorgedaan in 1998, is deels

en eventueel met tijdelijke opvang in de Ooijpolder. Bij

ten volgens de belanghebbenden in eerste instantie

veroorzaakt door onvolkomenheden in de waterhuis-

hogere afvoeren ontstaan wel problemen omdat de

worden ontzien. Als dat niet kan en er zijn toch ingrij-

houdkundige inrichting en door ruimtelijke ontwikke-

d oo rvoer bij Nijmegen daarvoor te krap is. Inrichting

pende maatregelen nodig, dan is maatschappelijk

lingen zoals die zich in de afgelopen decennia hebben

van een groene rivier (een droog staande rivierarm die

draagvlak daarvoor alleen te verwerven als helder is

voorgedaan. Intensivering van het ruimte g e b ru i k ,d i e-

alleen in extreme situaties gebruikt wordt) als "by-

dat er geen zinvolle of haalbare andere alternatieven

pere en intensievere ontwatering hebben geleid tot

pass" ten noorden van Lent lijkt daarom noodzakelijk.

zijn, als ruimtelijke ingrepen regelmatig hun nut

minder ruimte voor water, afname van bergingscapa-

De aanleg van een groene rivier wordt echter belem-

bewijzen, en als afdoende schade- en compensatie-

citeit en snellere afvoer van overtollig water uit de

merd door diverse projecten, zoals de VINEX-locatie

regelingen beschikbaar zijn.

Waalsprong, de tunnel voor de Betuwelijn en de reeds

hoger gelegen gebieden. Bij extreme neerslag leidt dit
in laag gelegen gebieden, bijvoorbeeld in en rond de

aanwezige infrastructuur in de vorm van spoorlijnen

Voor Delfland wordt geconstateerd dat ruimtelijke ont-

en autowegen. Er bestaat weinig draagvlak voor een

wikkelingen,uitbreiding van het kassen-complex en

stad Groningen, tot wateroverlast.
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4 Analyse Ma at s c h a p pelijk Sys te e m
Het maatschappelijk systeem wordt gevormd

bestuur kan onderscheid worden gemaakt tus-

door burgers, belangenorganisaties, politiek

sen rijk (verschillende ministe ri e s ) ,p rovincies,

en bestuur. Zij beïnvloeden het wa te r s ys te e m

gemeenten en waterschappen. Ook de Europese

zowel technisch-inhoudelijk als politiek-

Unie en de buurlanden in de stroomgebieden

be s t u u rl i j k ,o rg a n i s a to ri s c h , j u ri d i s c h ,f i n a n-

van Rijn, Maas en Schelde moeten hiertoe wor-

cieel en communicatief. Bij burgers kan onder-

den gerekend. In dit hoofdstuk inve n t a ri s e e rt

scheid worden gemaakt in direct bij het wa te r-

de Commissie de knelpunten in het maat-

beheer be t ro k ke n e n , meestal wonend aan of

schappelijk sys te e m . De informatie daarvoor

bij het wa te r, en niet-direct be t ro k ke n e n .

heeft de Commissie voor een belangrijk deel

Bij belangenorganisaties gaat het om de

verkregen uit diverse bevindingennotities.

belangenorganisaties voor landbouw, natuur

Deze zijn gebaseerd op uitspraken van deskun-

en milieu, scheepvaart, d ri n kwa te r be d ri j ve n ,

digen.

ondernemers en dergelijke. Bij politiek en

BESTUURLIJK DRA AG V LAK VOOR DUURZAAM WAT E R B E H E E R

4.1

Het Rathenau Instituut is in 1998 een onderzoek

besluitvorming van waterbeheer, en met name de rol

kleine aanpassingen van de huidige situatie als haal-

gestart naar kansen en dilemma’s van duurzaam

van water bij de besluitvorming over de inrichting van

baar compromis. Hoe slecht ook voor de waterhuishou-

waterbeheer in de praktijk. In mei 2000 is de ra p po rt a-

de ruimte in Nederland. De resultaten hiervan zijn in

ding, voor hen is het een stap in de goede richting.

ge van fase 1 verschenen, ‘Duurzaam Waterbeheer in

een viertal bestuurlijke debatten met vertegenwoo rd i-

de praktijk’. Hiermee wil het Rathenau Instituut een

gers van overheden en andere betrokkenen besproken.

bijdrage leveren aan de door alle betrokken actoren
onderschreven trendbreuk naar een duurzaam en inte-

Uit de case studies blijkt het volgende: met een

graal waterbeheer. In deze fase heeft het stroomgebied

pleidooi voor een duurzaam waterbeheer wordt de

van de Kromme Rijn en de Vecht centraal gestaan.

Po l i t i e k - be s t u u rl i j ke knelpunten

Vanuit een politiek-bestuurlijke invalshoek constateert de Commissie de volgende knelpunten.
Onvoldoende herkenning en erkenning van de knelpunten
Water staat onvoldoende op de politieke agenda, zowel inte rn at i o n a a l ,n at i o n a a l ,p rovinciaal als

Leerpunten uit de studie en de onderzochte cases:

gemeentelijk. Er is een te smal politiek draagvlak voor aangelegenheden van wate r be h e e r.

• Keuzes zijn nodig op stroomgebiedniveau;

Waterbeheer wordt te veel a-politiek gepresenteerd. Water wordt te veel als bedreiging gezien en

• De huidige we tg eving staat duurzaam waterbeheer

te weinig als kans.

in de weg (afstemming Wet Milieubeheer en Wet

inrichting van heel Nederland ter discussie gesteld.

Verontreiniging Op pe rv l a k tewater:

Voorkómen van overlast voor burgers vanuit politieke motieven – zonder erkenning van alle knel-

Pleiten voor totale herinrichting kan veel geld en

definiëring regenwater als afvalwater);

punten - kan leiden tot onveiligheid voor diezelfde burgers. Het aanleggen van kades langs de

Op basis van co-financiering door het Rathenau

stemmen kosten en daarom schrikken provinciale en

• Kortetermijnkosten geven de doorslag;

Maas in Limburg voorkomt tot een bepaalde afvoer dat wateroverlast optreedt. Als het water

Instituut en de Commissie WB21 is een vijftal case

landelijke politici hiervoor terug. Dit geldt ook voor de

• Er wordt onvoldoende tijd voor overleg met

echter over de kades loopt, levert dit meer gevaar op dan zonder kades.

studies verricht waarin besluitvorming over duurzaam

meest voor de hand liggende verdedigers van duur-

waterbeheer in de praktijk nader bekeken is. De case

zaam waterbeheer zoals natuurorganisaties en water-

betrokken burgers ingeruimd.
Weinig samenhang en integratie

studies bevatten de resultaten van onderzoek naar de

schappen. Daarom nemen deze partijen genoegen met

Het rijk bekijkt waterbeheer te veel nationaal en te weinig Europees en regionaal. De waterschappen kijken juist te veel regionaal. Het ontbreekt aan voldoende breed kabinetsbeleid op Eu ro pe e s,
nationaal en regionaal niveau. Daardoor ontstaan conflicten met ander departemente n ,o n d e r
andere bij de strijd om de ruimte. Van een inte ra ct i eve beleidsvorming op deze niveaus is onvoldoende sprake. Waterbeheer wordt te veel sectoraal benaderd, externe integratie ontbreekt.
De verdeling van ve ra ntwoo rd e l i j kheden is daardoor soms onduidelijk, dit geldt bijvoorbeeld voor
actief grondwaterbeheer, stedelijk wate r be h e e r, en onderdelen van de waterke te n .
Er is onvoldoende regie en daadkracht, met name op provinciaal niveau waar het (sector)beleid
geïnte g re e rd moet worden. Er bestaat onduidelijkheid over de (politieke) ve ra ntwoo rd e l i j kh e d e n ,
en daardoor ontbreekt het aan beleids- en bestuurskracht. De ve ra ntwoording bij schadesituaties
is bijvoorbeeld onduidelijk. Er vindt nog te vaak bestuurlijke afwenteling plaats van lastige (dure)
problemen.
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Afstemming met Eu ro pese ontwikkelingen
De Eu ro pese Kaderrichtlijn Water neemt de stroomgebiedbenadering als basis. Nederland zal zich
hieraan op onderdelen bestuurlijk-organisatorisch moeten aanpassen. Vanwege zijn Deltaligging

4.3

Juridische knelpunten

In algemene zin wordt het thans be s c h i kb a re en in ontwikkeling zijnde juridische instrumentarium

zijn maatregelen in het buitenland voor Nederland van groot belang. Om inte rn ationaal geloof-

door de Commissie als voldoende be oo rdeeld voor het implementeren van een beleid gericht op

waardig te zijn moet Nederland nationaal ook wa a rm a ken wat het inte rn ationaal be l oo ft.

ruimte voor water. Op onderdelen is wel een aantal opmerkingen te maken.

Op Eu ro pees niveau wordt voornamelijk naar waterkwaliteit gekeken (Eu ro pese Kaderri c ht l i j n

Ve r s n i p pe rde waterwetgeving

Water en Mi l i e u ri c ht l i j n e n ) , waterkwa nt i teit wordt vooralsnog overgelaten aan bilaterale onder-

Niet vanuit de inhoud, maar wel vanuit juridische slagvaardigheid, helderheid en doo rz i c htigheid is

handelingen zoals in de Inte rn ationale Rijn Commissie. In het stroomgebied van de Maas is men

er be h oe fte aan mod e rn i s e ring van de nu versnipperde waterwe tg ev i n g. Een integrale waterwet

minder ver dan in het stroomgebied van de Rijn met het maken van inte rn ationale afs p ra ken over

kan daarbij een oplossing zijn. Het waterrecht wordt Eu ro pe e s. Via de Eu ro pese Kaderrichtlijn Water

wateropvang boven in het stroomgebied, over waterte ko rten en over waterkwaliteit. Dit komt mede

zullen wettelijke aanpassingen op waterkwaliteitsgebied volgen. Kwa nt i te i t s a s pe cten zullen inter-

d oo rd at de Rijn een veel langere gemeenschappelijke geschiedenis heeft (Acte van Mannheim).

nationaal voo ra l s n og geregeld worden via inte rn ationaal overleg en afstemmingsfora op stroomg e b i e d n i ve a u.

4.2 Organisatorische knelpunten
De Commissie constateert de volgende organisatorische knelpunten:

Het grondwaterbeheer (diepe en ondiepe grondwater) is op dit moment juridisch niet goed geregeld.
De rolverdeling tussen met name provincie en waterschap is onduidelijk. De vraag is bijvoo r be e l d
of grondwaterbeheer niet moet worden samengevoegd met oppe rv l a k tewate r be h e e r.

Ve r b ro k kelde aanpak van het wate r be h e e r
Er is een ve r b ro k kelde aanpak van het hoofdwate r s ys teem en de regionale systemen. Er is geen

Ont b re kende instrumenten

samenhangende, integrale benadering van alle watersystemen. Het waterbeleid bij het ministe ri e

Momenteel ontbreken normen voor wateroverlast in de regionale wate r s ys te m e n . Op korte termijn

van V&W en RWS gaat vooral over het hoofdwatersysteem en te weinig over de regionale systemen.

zijn zulke normen gewenst om te be oo rdelen of het wate r s ys teem op orde is (garantieniveau),

Een deel van de waterschappen is in hun optreden te veel intern gericht, mede door hun klein-

om aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is en om aan te geven wanneer recht op schade-

schaligheid. Zij zijn niet voldoende geëquipeerd als professionele gespre k s p a rt n e r. Een gevolg

ve rg oeding bestaat.

van deze ve r b ro k kelde aanpak is dat burgers met te veel loketten te maken hebben en meerdere
rekeningen gepresenteerd krijgen voor verschillende onderdelen van het waterbeheer en de

De we tg eving rond calamiteiten verdient nadere aandacht. Momenteel wordt de noodwe tg ev i n g

waterke te n .

bestudeerd door de St a at s co m m i s s i e, daarom kijkt de Commissie niet naar de juridische aspecten
hiervan. Overigens wordt het instrumentarium dat beschikbaar is om ruimte voor water te realiseren

Integratie van projecten en onderzoek ont b re e k t

tot op heden niet of nauwelijks toegepast, dit geldt bijvoorbeeld voor de beschikbare onteigenings-

Er zijn veel aparte projecten en er is te weinig strategie op lange te rm i j n . De samenhang in onder-

m og e l i j kh e d e n .

zoe k s re s u l t aten is vaak ver te zoe ke n , wat leidt tot verbrokkelde info rm at i e. De ke n n i s o rg a n i s atie is
op dit moment niet adequaat geregeld en teveel technisch georiënteerd (vergelijk het advies ‘

Water stuurt te weinig in de ruimtelijke ordening

Over stromen’ van de adviesraden AWT, NRLO en RMNO). De omslag naar denken in ruimte voor

Het kunnen realiseren van ruimtelijke oplossingen voor wate r be rging ve rl oopt (deels) via de lijn

water vraagt naast technologische ook sociaal-wetenschappelijke ex pe rt i s e. Er is onvo l d oe n d e

van de ruimtelijke ordening. Wellicht kan meer gebruik worden gemaakt van de aanwijzings-

inte ra ctie tussen onderzoek, beleid en praktijk. De prog ra m m e ring en financiering van kennisont-

bevoegdheid van het rijk.

wikkeling is sterk departementsgewijs gestru ct u re e rd, met te weinig departe m e nt s overstijgende
financiering en aansturing.

Bij we t te l i j ke functiewijzigingen is de toets op de gevolgen voor het water onvoldoende geregeld.
Weliswaar is de wijziging van artikel 10 van het Besluit Ruimtelijke Ordening, dat gemeenten

Calamiteitenplannen

ve rp l i c ht om bij het opstellen van bestemmingsplannen samen te werken met de waterschappen,

Calamiteitenplannen ont b re ken vaak bij de ve ra ntwoo rd e l i j ke ove rh e d e n . En als ze er zijn, wordt er

een stap in de goede richting. Dit is echter nog niet vo l d oe n d e. De landinrichtingswet biedt onder-

te weinig geoe fe n d.

steunende instrumenten.
Toekomstige ontwikkelingen
De uitwerking van het streven naar marktwerking, p ri vatisering en verzelfstandiging zal de nodige
juridische veranderingen met zich brengen.
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4.4

Financiële knelpunten

De Commissie constateert de volgende financiële knelpunten:
Water is te goedkoop
De Europese Kaderrichtlijn Water streeft (op termijn) naar het principe van volledige kostentoedeling
(de veroo rz a ker betaalt). Dit zal ook voor Nederland consequenties hebben. Op dit moment is het
gebruik van water voor onder andere de landbouw en de scheepvaart te goedkoop, omdat een
deel van de kosten niet wordt doorberekend aan de gebruikers. Bijvoorbeeld op grondwater zouden
( h og e re) be s c h i k ki n g s re c hten moeten worden gelegd. Op dit moment bestaat voor burgers een
vaste heffing voor wate rz u i ve ring die niet gekoppeld is aan de werkelijke wate ra f voer.
Schade wordt te veel verhaald op de ove rh e i d
Bij het streven naar een optimale ko s te n - b atenverhouding van inve s te ringen om schade door
wateroverlast en overstromingen te voorko m e n ,b l i j ft er altijd een kans op schade als de norm
wordt ove r s c h re d e n . Op dit moment is het verze ke ren van deze schades nog niet mogelijk,
behoudens de onlangs door het Verbond van Verze ke raars voorgestelde schaderegeling bij wateroverlast van opstal en inboedel van particulieren en be d ri j ve n . Voor de overige schade komen de

ENKELE BEVINDINGEN UIT DE WAT E R M O N I TO R

claims uiteindelijk bijna automatisch bij de overheid te re c ht (Wet Te g e m oe t koming Schade en
Oogstschaderegeling).

Het blijkt dat wateroverlast door negentig procent van

De kans echter, dat er de komende 25 jaar waterover-

Regelmatige voorlichting door de overheid over

de ondervraagde burgers, agrariërs en ondernemers/

last in de buurt ontstaat als gevolg van extreme regen-

zeeweringen, rivierdijken en maatregelen bij extreme

bedrijven niet wordt geaccepteerd.

val, is in de ogen van de burgers niet onwaarschijnlijk.

regenval wordt (heel) belangrijk gevonden. Burgers

Voorziene ve ra n d e ri n g e n

Wateroverlast in de eigen woning en ernstige schade

vinden voorlichting over maatregelen bij extreme

De marktwerking zal verder toenemen. Daarom is een visie nodig op de kostenverdeling tussen
overheid en markt (verdeling ove rh e i d, p ri vate sector, consument).

Bij keuze periodiek de dijken te ve rh ogen en te verbre-

aan bezittingen ten gevolge van extreme regenval

regenval het belangrijkst. Agrariërs en bedrijven

den of onbebouwd gebied onder te laten lopen kiest

wordt nauwelijks verwacht. Dat dit leidt tot levens-

vinden deze voo rl i c hting minder belangrijk dan voor-

ruim de helft van de burgers en bedrijven voor het

geva a rl i j ke situaties wordt niet verwacht.

lichting over de veiligheid van de zeewering. De ant-

De consequenties van een inadequaat wate r be h e e r, bijvoorbeeld bij overstromingen, kunnen

woorden laten geen enkele differentiatie naar woon-

enorm groot zijn. Om het waterbeheer voor de toekomst op orde te brengen en te houden zullen

of vestigingsplaats zien.

(veel) hogere kosten moeten worden gemaakt. Door de klimaatontwikkelingen stijgen op termijn

laten onderlopen en kiest veertig procent voor de
dijken. Ag ra riërs zien liever hogere dijken, van hen

Als men maximaal 250 gulden mag besteden aan een

kiest veertig procent voor het laten onderlopen.

negental overheidstaken, dan levert dit het volgende

ook de energ i e ko s ten door het vaker gebruiken van de gemalen. Met name bij hoge energieprijzen

resultaat op:

zou dit wel eens flink kunnen gaan oplopen.

Veertig procent van de burgers wil regenwater in de

BU RG E R S

LA N D B O U W

BEDRIJVEN

tuin opvangen, ook al leidt dit zo nu en dan tot over-

De kostenverdeling over actoren in het veld (landbouw, scheepvaart, natuur en dergelijke) zal

last. Dertig procent wil dit niet. Dit laatste betreft juist

ve ra n d e ren als het principe van volledige kostentoedeling wordt doorgevoerd. Er bestaat echter

de jongste bewoners (onder de 30 jaar).
Veiligheid tegen water wordt heel belangrijk gevonden
voor de persoonlijke leefsituatie of voor het be d ri j f.
Toch denkt 95 procent van de burgers niet of nauwelijks over veiligheid na. Dit geldt ook voor agrariërs en
bedrijven. Over wateroverlast door extreme regenval

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE GEZO N D H E I D S ZO RG V E R B E T E R E N
DE SOCIALE ZEKERHEID OP PEIL HOUDEN
DE W E R K LOOSHEID BESTRIJDEN
VERBETEREN VAN DIJKEN EN KADEN LANGS RIVIEREN EN BEKEN
DE ZEEWERINGEN V E R S T E R K E N
M A ATREGELEN NEMEN TEGEN OV E R LAST DOOR EXTREME REGENVA L
HET AANZIEN VAN STEDEN EN HET PLATT E LAND V E R F RA A I E N
EEN HOGE ECONOMISCHE GROEI BEVO R D E R E N
HET LEGER V E R S T E R K E N

F 95,–
F 51,–
F 27,–
F 21,–
F 16,–
F 13,–
F 7,–
F 7,–
F 3,–

F 65,–
F 32,–
F 19,–
F 31,–
F 14,–
F 45,–
F 7,–
F 22,–
F 1,–

F 72,–
F 38,–
F 19,–
F 23,–
F 22,–
F 21,–
F 10,–
F 25,–
F 2,–

nog weinig draagvlak om hogere kosten en een andere ko s te ntoedeling te acce p te re n . Om meer
draagvlak te krijgen zullen vooral de baten van het waterbeheer beter in beeld moeten wo rd e n
g e b ra c ht.

4.5

Communicatieve knelpunten

Op communicatief gebied constateert de Commissie de volgende knelpunten:

wordt door 85 procent van burgers en bedrijven niet
nagedacht. Voor agrariërs ligt dit anders: hier is dit
65 procent. Daarbij geldt dat hoe lager men is opgeleid,

DE VO LGORDE IN DE TABEL IS NAAR HET GEWICHT DAT BU RGERS AAN DE OV E R H E I D S TAKEN TO E K E N N E N .
PER GROEP ZIJN DE DRIE BEST SCORENDE TAKEN V E TG E D RUKT W E E RG E G EV E N .

Te weinig draagvlak
Draagvlak voor (verdergaande) wate r be h e e rm a at regelen en toenemende kosten kan pas ontstaan

Burgers, agrariërs en bedrijven vinden dat de overheid

Vrijwel elke burger, boer of ondernemer heeft in 1999

als de opgave wordt herkend en erkend. Als men beseft dat de veiligheid in het geding is, dan is er

zich voldoende inspant om hen te beschermen tegen

wel iets gehoord, gelezen of gezien over de veiligheid

meestal wel draagvlak voor maatregelen. Voor wateroverlast is dat al veel minder het geval. Op dit

Over veiligheid tegen water spreekt 99 procent niet

de zee en tegen overstromingen van rivieren en beken.

van rivierdijken en over wateroverlast door extreme

moment is er een te incidentele herkenning en erkenning van de knelpunten. Alleen na calamiteiten

met elkaar. Alleen de boeren doen dit ingeval het

Dit wordt anders als het gaat over wateroverlast.

regenval. Als het gaat om de veiligheid van de Neder-

ziet men de noodzaak. Na enkele jaren vervlakt de aandacht weer. Indien water voornamelijk wo rd t

extreme regenval betreft. Van hen heeft 22 procent het

Dit geldt voor alle groepen, waarbij vooral de agrariërs

landse zeeweringen ligt dit rond de zeventig procent.

gezien als bedreiging en niet ook als kans (positieve waarde) verkleint dat de kans op draagvlak.

er regelmatig met elkaar over.

lager scoren.

hoe meer men over veiligheid en overlast nadenkt.
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Water moet worden gepropageerd als duurzame toe ko m s twa a rd e. Burgers zijn nu al bereid om
veel extra te betalen voor bijvoorbeeld wonen en re c re ë ren aan het water (ruimtelijke kwaliteit).
Acceptatie van overlast neemt af
De maatschappelijke acceptatie van wateroverlast neemt af. Uit een brede enquête door het
m i n i s te rie van V&W, de Wate rm o n i to r, blijkt dat negentig procent van de ondervraagde burgers,
agrariërs en ondernemers/bedrijven wateroverlast niet acce p te e rt. Door technische maatregelen
die de waterbeheerders nemen om de overlast terug te dringen vertoont het water minder dynamiek en neemt dus de gewaarwording van het watersysteem door de burgers af. De onveiligheid
als het een keer misgaat neemt daardoor toe.
Overheid communiceert onvo l d oe n d e
De overheid is te weinig bekend met de beleving van veiligheid en overlast door burgers. Het
waterbeheer wordt te veel vanuit de ratio en te weinig vanuit de emotie ingevuld. De risico’s van
het leven in de Nederlandse Delta met zijn altijd aanwezige kans op overlast en ove r s t ro m i n g e n
worden onvoldoende geco m m u n i ce e rd. Bij bo u wa a nv ra g e n , vergunningverlening en dergelijke
moet de overheid de burgers daar veel beter op wijzen. Bij de Maas bijvoorbeeld is dat de jaren
voor de hoogwaters in 1993 en 1995 niet tot onvoldoende gebeurd, met name door de gemeenten.
Zie het ra p po rt ‘Beleving van waterove rl a s t, Onderzoek watersnood Maas’ vanWL|Delft Hyd ra u l i c s.

ENKELE UITS P RAKEN OVER DE BELEVING VAN WATER(BEHEER) DOOR BU RGERS EN DE ROL EN OPSTELLING VAN BU RG E R S

In het rapport ‘Mens & Water, onderzoek naar wat er

• Overheden doen vóórkomen dat waterbeheer van

Mede naar aanleiding van de ernstige wateroverlast

Ma at s c h a p pe l i j ke steun onvoldoende

leeft als water leeft’ heeft Ac ca nto op prikkelende

groot belang is maar reiken nauwelijks kennis aan.

begin jaren ‘90 zijn rapportages verschenen over het

Vooralsnog ontbreekt vaak maatschappelijke steun voor een ruimtelijke oplossing van de knelpunten,

wijze de beleving van water(beheer) door burgers en

Burgers stellen in toenemende mate vragen over

aanwijzen van ruimte voor water (o.a. Levende

mede omdat de baten onvoldoende helder in beeld zijn. Met name natuur- en milieuorganisaties

de rol en opstelling van burgers beschouwd. Ter

water en weten niet waar informatie en kennis te

Berging). Discussies met bewoners van gebieden die

hebben vaak te hoge verwachtingen van ruimte voor water. De natuur- en landbouworganisaties

illustratie worden enkele uitspraken uit dit rapport

halen is. Overheden spreken over integraal waterbe-

voor waterberging in aanmerking komen zijn op verzet

zijn bereid om mee te denken over win-winoplossingen, mits de nadelen goed gecompenseerd

aangehaald.

heer maar behandelen vragen sectoraal. Voor een

gestuit. De actiegroep Levende Berging Nee grijpt al

worden. Omdat veel burgers ver van de problematiek staan is de be t ro k kenheid van de belangen-

• De beleving is dat overheden elkaar tegenspreken

vraag over drinkwater kan een burger niet aanklop-

om zich heen, terwijl de provincie Noord Holland pas in

o rg a n i s aties cruciaal.

pen bij een waterschap, etc.

2001 tot ingrepen wil besluiten.

en feiten en meningen nauwelijks van elkaar te
scheiden zijn. Dit leidt tot gevoelens dat de over-

• Overheden hebben jarenlang doen vóórkomen dat

Provincie Noord Holland, 2000. Discussies over water-

heid als geheel ondoorgrondelijk en niet betrouw-

waterbeheer technisch te sturen is en dus een zaak

baar is. De geloofwaardigheid van berichten is hier-

van middelen. Burgers betalen en waterdeskundi-

berging in 1998-2000.

door be pe rk t. Dit nodigt uit tot het mobiliseren van

gen doen hun we rk , zo luidt het credo van menige

In 1998 is in het kader van een inte ra ctief planproces

eigen krachten, die vaak een mix van tegenargu-

waterorganisatie. In dit licht is het voor velen moei-

door velen nagedacht over de toekomst van Vecht en

menten en emoties onder de aandacht brengen. Als

lijk verklaarbaar waarom waardevol cultuurland-

ommelanden. Over helder water en natuur aan de

dat aan de hand is, heeft de overheid zijn kaarten

schap moet worden opgeofferd aan water terwijl de

oevers bestaat weinig verschil van mening. Over aan-

voor de korte termijn verspeeld. Elk debat vindt dan

uitbreiding van pomp- en gemaalcapaciteit ook een

wijzing van in het voorjaar onder te lopen graslanden,

plaats in de context van een verstoorde verhouding

optie is.

inundatie van de diepe Horstermeerpolder, of be pe r-

tussen (achterdochtige) burgers en (onzekere)
bestuurders.
• Overheden doen een beroep op burgers maar slagen

kingen voor woo n bo te n ,p l ez i e rvaartuigen of partyConcrete voorbeelden

cruises ligt dit duidelijk anders.

Op initiatief van verschillende overheden in Zeeland

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 2000.

er vaak niet in heldere argumenten aan te geven.

zijn diverse planprocessen gestart, onder meer gericht

Uitvoering Restauratieplan Vecht.

Zeker gezien het tanende vertrouwen in de overheid

op herstel van natuurwaarden in de Westerschelde.

in het algemeen zijn burgers tijdens discussies over

Een voorstel tot ontpoldering heeft tot heftige emoties

water veel gevoeliger voor argumenten dan voor

geleid. Ook actuele ideeën voor gecontroleerde over-

een appèl aan maatschappelijke ve ra ntwoordelijk-

stromingsvlaktes zetten aan tot fundamentele discussies.

heden.

J. Nieuwpoort, Katholieke Universiteit Ni j m e g e n ,1 9 9 7 .
Draagvlakvorming in beleidsnetwerken.
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5

Integrale Opgave

St u ri n g
Politiek-bestuurlijk is vooral het herkennen en erkennen van het belang van water(beheer) nodig
op alle niveaus, Eu ro pe e s, nationaal, regionaal en lokaal. Het water moet meer als onderdeel van

De Commissie concludeert op basis van haar

problemen in de toekomst te ve rm i j d e n .

de integrale omgevingsbenadering worden bezien en als zodanig een krachtdadiger rol spelen

analyse dat de wa te rhuishouding anno 2000

Deze mening is met name ingegeven door de

binnen de ruimtelijke inrichting. Daarbij is meer kijken vanuit de kansen van water een succesfactor.

niet op orde is. Er kunnen zich onveilige situa-

snelle ru i m te l i j ke ontwikkelingen in ons land

Op bepaalde punten zullen de verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden duidelijker

ties voo rd oe n . Te vaak is er sprake van ove rl a s t

en de snelle wijziging in de maatschappelijke

m oe ten worden.

en schade. Voor de toekomst is de huidige

wa a rd e ring voor wa te rg e bonden functies als

wa te rhuishouding niet op orde, wanneer de

l a n d bo u w, natuur en wonen aan het water.

Organisatorisch is er vooral meer samenhang nodig tussen de (beleids)onderdelen van het water-

gevolgen van klimaatve ra n d e ri n g, zeespiegel-

Nu handelen voorkomt dat het in de toekomst

s ys te e m . Dit geldt ook voor het onderzoek en de relatie hiervan met het beleid. Het langete rm i j n-

stijging en bodemdaling moeten worden op-

niet meer mogelijk is, met name als het gaat

beleid voor het gehele wate r s ys teem moet strategisch meer vorm krijgen.

vangen. Niet op orde geldt niet alleen voor het

om de be s c h i kb a re ruimte en het ru i m te g e-

wa te r s ys te e m . Ook aan de betrokkenheid van

bruik op plaatsen die gevoelig zijn voor wa te r-

Juridisch zal er meer duidelijkheid moeten komen door normen voor het regionale waterbeheer op

politiek en burger en aan de sturing en regie

overlast en overstromingen. Hierna vat de

te stellen. Daarnaast is een steviger gebruik van het instrumentarium nodig voor met name de

ontbreekt het een en ander. De Commissie is

Commissie de resultaten van haar analyse

ruimtelijke oplossingen voor de wate rp roblemen en het goed regelen van afwenteling binnen en

van mening dat de wa te r be h e e rders de toe-

samen in een integrale opgave voor het huidige

tussen stroomgebieden. Dit in combinatie met goede schaderegelingen.

komstige problemen niet zelf kunnen oplossen.

wa te r s ys te e m , het toekomstige wa te r s ys te e m

Een ingrijpende koerswijziging op dit moment

en voor de sturing van het sys te e m .

is daarom van groot belang om ernstige

Vanuit financieel oogpunt is een helderder inzicht in de baten nodig om draagvlak te verkrijgen
voor een toename van de wate r be h e e rkosten en een wijziging van de ko s te nverdeling. Het zal
duidelijk moeten worden dat water een prijs heeft. Daarnaast zullen verze ke ri n g s m og e l i j kh e d e n
gerealiseerd moeten worden.

Huidige wate r s ys te e m

Herkennen en erkennen van de wate rp ro b l e m atiek is communicatief gezien de grootste opgave.

Het huidige wate r s ys teem heeft op onderdelen knelpunten die aangepakt moeten worden.

Daarbij moet veel meer gedacht worden in kansen in plaats van bedreigingen. Ruimte voor water

Pas in extreem natte en extreem droge situaties zullen deze knelpunten optreden op verschillende

kan gevonden worden door goed te kijken naar mogelijkheden waterbeleid te koppelen met

plekken in het hoofdwate r s ys te e m , de regionale systemen en op de raakvlakken tussen beide.

andere terreinen, zodat win-win situaties ontstaan. Het besef dat we in Nederland Deltaland wonen

Daarnaast hebben we nog steeds te maken met stru ct u rele ve rd rogingsproblemen. Ook de natuur-

met de risico’s die daar nu eenmaal bijhoren, zal opnieuw bij de burger moeten gaan leven.

lijkheid van de watersystemen met als kenmerken veerkracht en ruimtelijke kwaliteit laat te wensen
over. Als er niets wordt gedaan, zullen de problemen zich op korte termijn incidenteel blijven voor-

Worden deze sturi n g s o pg aven niet goed opgepakt, dan zullen wate r be h e e rders doorgaan met

doen. De consequenties zijn schades van enkele honderden miljoenen guldens eens in de paar

steeds maar technischer oplossingen. Dit zullen zij bovendien doen op onderdelen, waardoor geen

jaar. De kans op een miljardenschade is daarbij steeds aanwezig. Het is nu hét moment om de

efficiënte samenhang ontstaat. De veiligheidsrisico’s nemen toe en het wate r s ys teem wordt kwets-

kansen te grijpen om het wate r s ys teem te ve r be te re n . Dit kan door de ontwikkeling van het water-

b a a rd e r. Als het mis gaat, gaat het ook meteen goed mis. De kans op veel mooie koppelingen met

systeem te koppelen met ontwikkelingen van andere functies.

andere beleidsterreinen verdwijnt langzamerhand, zodat de mooie kanten van water deels gemist

Toekomstige wate r s ys te e m

toekomst plaatsvindt.

worden. Het watersysteem zal steeds minder duurzaam worden wa a rd oor veel verspilling voor de
Door de klimaatveranderingen, de bodemdaling en de ontwikkelingen in het grondgebruik (inclusief toenemende ve rh a rding) zullen de problemen de komende tientallen jaren flink ve re rg e re n .

Het gebrek aan bewustzijn bij de maatschappij leidt ertoe dat geen enkele wateroverlast meer

De problemen doen zich op alle plaatsen in het wate r s ys teem voor: ri v i e re n ,I J s s e l m e e r, kust, Hoog

wordt geacce p te e rd, en dat bij incidenten de wate r be h e e rders de schuld krijgen en de ove rh e i d

en Laag Ne d e rl a n d. De problemen doen ook zich steeds vaker voor, onder zowel zeer natte als zeer

voor de schade opd ra a i t.

droge omstandigheden en zullen steeds meer schade met zich brengen. De veiligheid zal in het
geding komen en de overlast zal volstrekt onacceptabel wo rd e n . De kans op miljardenschade en
het verlies van (vele) mensenlevens wordt steeds groter en zal in de 21 e eeuw zeer reëel zijn,
wanneer er niets wordt gedaan.
Als het beleid niet wordt bijgestuurd, zorgen de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland ervoor
dat de ruimte voor oplossingen steeds kleiner wordt en de potentiële schade en onveiligheid steeds
groter. Op termijn is dat zeer inefficiënt, aangezien deze ruimte zowel horizontaal als ve rt i ca a l
nodig is om de toenemende hoeveelheden water kwijt te kunnen.
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6

Visie

Technische oplossingen alleen bieden onvoldoende garanties voor een kwalitatief hoog wa a rdig en
veilig waterbeheer voor de langere te rm i j n . Meer ruimte voor water is daarom onontkoombaar.
Ruimte in de breedte en in de hoogte. Voldoende ruimte moet worden bestemd om water vast te

Om te kunnen be oo rdelen welke oplossingen

Wa te rove rl a s t, de denklijnen van de co n ce p te n

houden en te bergen bij extreme omstandigheden. Daarbij zijn combinaties mogelijk van ruimte

wenselijk zijn voor de gesignaleerde problemen,

van de Vijfde Nota Ru i m te l i j ke Ord e n i n g, d e

voor water met ruimte voor andere functies, waarbij water als het ware meestuurt bij de invulling

heeft de Commissie haar visie gefo rm u l e e rd

Nota Water voor een Vitaal Platteland van

van de ruimte.

voor het toekomstig wa te r be l e i d. Hierin geeft

LNV, nota’s van LTO en natuur- en milieuorga-

zij aan wat haar uitgangspunten en over-

nisaties en de inventarisatie- en onderzoeksre-

Geen afwenteling en ruimte voor water bieden geen absolute veiligheidsgaranties. Nationaal en

wegingen zijn op basis waarvan zij is gekomen

sultaten van de Commissie zelf. Dit hoo fd s t u k

regionaal is daarom een beleid nodig voor calamiteiten, wanneer het wate r s ys teem faalt.

tot een voorkeur in oplossingsrichtingen.

schetst de visie, de voorkeur voor oplossings-

Deze visie is gebaseerd op de opdracht aan

richtingen en de cri te ria die de Commissie han-

de Commissie, diverse beleidsnota’s zoals de

teert bij het wegen van de afzonderlijke maat-

Een duurzaam waterbeheer wil zeggen dat de maatschappij zich bewust is van de be te kenis van

Vierde Nota Wa te rh u i s h o u d i n g, de Notitie

regelen die bij de oplossingsrichtingen horen.

water en bereid is de prijs daarvoor te betalen. Een dergelijk waterbeheer kan de ont p l oo i i n g s-

Du u rz a a m

kansen van mensen en de rendementen van inve s te ringen positief be ï nv l oe d e n .
Ruimte en water zijn schaars. Daarom moet bij de herinrichting van Nederland voortdurend worden

6.1

Visie op het waterbeheer in de 21e eeuw

Ce nt raal staat voor de Commissie dat water niet alleen een bedreiging is, maar ook kansen biedt.

gezocht naar doelmatige combinaties en win-win situaties. Bij het gebruik van grond moet spaarzaam worden omgegaan met water, omdat water in droge pe ri odes schaars kan zijn en een daarop
toegesneden waterbeheer kostbaar is.

Waterbeheer bestaat daarom niet alleen uit het voorkómen van onveilige situaties en ove rl a s t,
maar ook uit het benutten van de mogelijkheden die water biedt voor een kwalitatief be te re
i n ri c hting van Ne d e rl a n d.

Vervuiler en consument moeten meer voor water gaan betalen. In de toekomst zal niet alleen de
vervuiler moeten betalen, maar zal ook meer betaald moeten worden voor water als prod u ct i efactor in de landbouw en voor water dat de waarde van onroerend goed ve rm e e rd e rt.

Waterbeheer kan niet uitsluitend een nationale opgave zijn. Aanvullend beleid is nodig van de

Daarmee krijgt het waterbewust handelen een positieve impuls.

Eu ro pese Unie. Mondiaal is een krachtig beleid voor klimaatbeheersing gewenst, omdat Ne d e rl a n d
met zijn Deltaligging zeer gevoelig is voor zeespiegelstijging en ve rh oogde regenval en rivierafvoer.

De maatregelen die op korte termijn worden genomen, m oe ten in ieder geval ‘geen-spijt’ maatregelen zijn. Zij moeten duurzame oplossingen op de langere termijn mogelijk maken.

Deze visie heeft de Commissie samengevat in drie ke rn be g ri p pe n : betrouwbaar, duurzaam en
bestuurbaar. Het waterbeleid kan alleen be t ro u w b a a r, duurzaam en bestuurbaar zijn, wanneer er

Bestuurbaar

geen sprake is van afwenteling. Af we nteling van problemen met aan- en afvoer van water, a f we nte-

Herkenning en erkenning van de opgave voor een betrouwbaar en duurzaam waterbeleid vormt

ling van ve ra ntwoo rd e l i j kh e d e n ,a f we nteling van financiële consequenties.

een absolute voorwaarde voor draagvlak voor aanpassing van het beleid, acceptatie van hogere
kosten en de nood z a ke l i j ke ve ra n d e ring in de verdeling van de kosten. Zonder draagvlak geen

Betrouwbaar

beleid.

Een betrouwbaar waterbeheer biedt bescherming tegen hoog water en ove rl a s t, is robuust en
f l ex i be l . Om ongewenste afwenteling van aan- en afvoer van water te voorkomen ziet de

Voor het waterbeheer is geen nieuwe bestuurlijke organisatie nodig. Wel een be te re toedeling

Commissie twee mogelijkheden: de stroomgebiedbenadering en het principe van ruimte voor

van verantwoo rd e l i j kh e d e n , meer daadkracht in politiek en bestuur en meer samenwerking.

water.

Inte ra ct i eve voo r be reiding van het beleid en inte ra ct i eve besluitvorming met burgers, belangeno rg a n i s aties en medebestuurders is essentieel.

De stroomgebiedbenadering biedt de beste mogelijkheden om de nat u u rl i j ke werking van het
watersysteem te bevo rd e ren en de effecten van maatregelen te beoordelen. Hiermee kan onge-

Regionale verschillen vragen om een gedifferentieerd beleid. Gezien de onzekere toekomst moeten

wenste afwenteling worden voorkomen. In hoeverre afwenteling gewenst of ongewenst is, is

m a at regelen ook altijd flexibel ingezet kunnen wo rd e n . Voor het hoofdwate r s ys teem en de regio-

afhankelijk van plaats, tijd en problemen in naburige stroomgebieden. Er is geen sprake van afwen-

nale systemen is een aangepaste of nieuwe normering voor veiligheid en overlast nodig. Ook die

teling, wanneer onder normale omstandigheden in een stroomgebied meer water wordt vastge-

zal gediffe re nt i e e rd moeten worden naar onderdelen van de sys te m e n .

houden voor droge situaties om onder andere verdroging te ve rm i n d e ren en onder extreem natte
omstandigheden water tijdelijk wordt vastgehouden en opgeslagen om naburige stroomgebieden

Het beleid van de afzonderlijk ministeries van V&W, LNV en VROM zal geïnte g re e rd moeten wo rd e n

minder te be l a s te n . Om dit te kunnen realiseren is een krachtig Europees beleid van groot belang

tot één waterbeleid van het kabinet. De provincies moeten een zwaardere rol krijgen bij de hori zo n-

voor Ne d e rl a n d.

tale integratie van het wate r be l e i d. Daarnaast is een be te re ve rt i cale integratie van het beleid
nodig tussen ri j k ,p rovincies, gemeenten en waterschappen.
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Een betere kennisorganisatie is nodig voor het wate r be h e e r. Minder segmentering en meer moni-

Ook als de waterbeheerder zelf een vergelijking maakt tussen de verschillende oplossingsrichtingen

toring van een breed scala aan ontwikkelingen en de effecten daarvan op het watersysteem. Dit is

en bijbehorende maatregelen, zullen scores op bovenstaande afwe g i n g s c ri te ria bepalen welke

n od i g, omdat het waterbeheer afhankelijk is van externe omstandigheden en een grote samen-

combinatie van maatregelen uiteindelijk gekozen wordt.

hang heeft met andere beleidsterreinen.
De Commissie wil er voor waarschuwen dat de door haar aangegeven voorkeursoplossingen niet

6.2

Op l o s s i n g s ri c ht i n g e n

als dogma worden toegepast. Er zal een genuanceerde afweging plaats moeten vinden op grond
van de genoemde cri te ri a . Regionale ka ra k te ri s t i e ken komen dan automatisch naar voren.

Om veiligheid te creëren en schade door wateroverlast of droogte te voorkomen of te be pe rken,

Wel dient door de wate r be h e e rder duidelijk gemotiveerd te worden waarom gekozen wordt voor

kiest de Commissie voor een drietrapsstrategie. Daarin zijn de elementen stroomgebiedbenade-

bijvoorbeeld een technische oplossing en niet voor een ruimtelijke oplossing.

ring, geen afwenteling en ruimte voor water te herkennen:
1

Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms al vasthouden in de bodem en in het opper-

2

Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de wate rl o pe n . Daarvoor moet ruimte

vlaktewater;
worden gecre ë e rd ;
3

Pas wanneer 1 en 2 te weinig opleve re n , water afvoeren naar elders of, als dat niet ka n ,h e t
water opvangen in gebieden die geco nt ro l e e rd onder water gezet kunnen worden bij afvoeren
die hoger zijn dan de maatgevende afvoeren.

De Commissie heeft deze strategie uitgewerkt in vier oplossingsrichtingen, waarmee ze een
redenering aangeeft voor de afweging die beleidsmakers zouden moeten hanteren:
•

Primair problemen oplossen door ruimtelijke (her)inrichting en ander grondgebruik;

•

Waar mogelijk ant i c i pe ren via flexibel peilbeheer;

•

Voorzover nodig ruimte bestemmen en inrichten voor wate r be rg i n g ;

•

Waar het niet anders kan technische maatregelen nemen voor waterafvoer.

6.3

Af we g i n g s c ri te ri a

Uit de visie zijn de criteria afgeleid op basis waarvan de afzonderlijke maatregelen die onderdeel uitmaken van de verschillende oplossingsrichtingen volgens de Commissie moeten worden afgewogen:
•

De mate waarin veiligheid wordt gegara n d e e rd ;

•

De mate waarin wateroverlast (door te veel maar ook door te weinig water) wordt voorkomen;

•

De bijdrage aan ecologische duurzaamheid (veerkracht, n at u u rl i j kheid en waterkwaliteit);

•

De kansen en bedreigingen voor een economische be d ri j fs voering (voor de landbouw en der-

•

De benodigde ruimte versus de be s c h i kb a re ruimte;

•

De bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen;

•

De maatschappelijke en be s t u u rl i j ke acceptatie;

g e l i j ke ) ;

•

De ko s te n ;

•

De baten.

De Commissie heeft geen pri o ri te i ten aan deze cri te ria toe g e ke n d. De scores op de cri te ria zijn
overigens niet onderling ve rg e l i j kb a a r. De mate waarin aan de cri te ria veiligheid en overlast wo rd t
voldaan hangt samen met de we t te l i j ke normen voor het hoofdwate r s ys teem en de nog te ontwikkelen normen voor de regionale watersystemen. De kosten zijn in geld uit te dru k ke n , de baten en
de effecten op een economische be d ri j fs voering zijn dat maar gedeeltelijk. De waardering voor
c ri te ria als duurzaamheid, benodigde ruimte, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke en bestuurlijke acceptatie is subjectief.
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7

Uitwerking oplossingsri c ht i n g e n

S co re
De ruimtelijke heri n ri c hting scoo rt :
•

In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen

sen, minder diep ontwa te ren in landbouw-

u i tg ewerkt in mogelijke maatregelen, waarbij

gebieden, bevo rd e ren van wa te rconserve ri n g

globaal is aangegeven hoe de oplossingen

en hergebruik van wa te r, voorkomen van

s co re n . Per oplossingsrichting is tevens aan-

wa te rve rv u i l i n g, herstel waterkwa l i te i t.

Positief op het wa a r bo rgen van veiligheid, het ve rm i n d e ren van schade door wateroverlast en
e co l ogische duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit;

•

Negatief op de kosten van realisering. Waarschijnlijk zal ook geïnve s te e rd moeten worden in
het verkrijgen van voldoende draagvlak.

gegeven welk effect de mogelijke maatregelen

Ten tweede optimaliseer het beheer van het

Effecten voor de wate rh u i s h o u d i n g

h e b be n . Vooraf heeft de Commissie nog twee

huidige wa te r s ys te e m . Te denken valt aan: een

Als het vasthouden van water in de haarvaten wordt vergroot, bijvoorbeeld door hermeandering van beken

algemene aanbevelingen voor te nemen maat-

be te re benutting van de huidige infra s t ru ct u u r,

of door het inbouwen van afvoerstremmingen, kan de toename in de maatgevende regionale afvoer

regelen. Ten eerste ga zuinig om met water.

het beter benutten van de beschikbare bergings-

door extra regenval vrijwel teniet worden gedaan. De hoge afvoeren kunnen op deze wijze met tien tot

Water is een schaars goed. Te denken valt aan:

capaciteit door fluctuerende peilen en het

twintig procent worden verlaagd. Dit past in de gedachte van niet afwentelen. Met name in Zuidwest-

zuiniger grondwaterbeheer, besparing op drink-

beter afstemmen van beheersmaatregelen.

Nederland, Flevoland, de Kop van Noord-Holland en de waddenkust is de effectiviteit van maatregelen

wa te r, minder beregenen uit grondwater, keuze

Au to m a t i s e ring van het beheer kan hier flink

g e ri c ht op de toename van sponswerking (de mate waarin water kan worden vastgehouden) groot.

voor meer droogte- en zo u t be s tendige gewas-

aan bijdragen.
In het stroomgebied van de Rijn moeten overigens geen wonderen worden verwachten van het
verlagen van de Rijnafvoer bij Lobith door vasthouden van water in de haarvaten. Bij extreem natte
omstandigheden zal vasthouden in de haarvaten weinig effect hebben omdat de ‘s po n s’ al geheel

7.1

He ri n ri c hten stedelijk en landelijk gebied

verzadigd is. Bij minder extreme omstandigheden is het vasthouden in de haarvaten wel effe ct i e f.

Bij deze oplossingsrichting wordt gepleit voor een heri n ri c hting van het stedelijk en landelijk

Door het langer vasthouden van water in de regio kunnen piekafvoeren van de regionale sys te m e n

gebied die op water is georiënteerd. Het doel daarvan is ruimte voor (tijdelijke of pe rm a n e nte)

eventueel samenvallen met de afvoerpiek in het hoofdwatersysteem. Een goede analyse per stroom-

wateropvang te creëren en functies zodanig te situeren dat minder kunstmatige ingrepen nodig

gebied van dit fenomeen is noodzakelijk om niet tot ongewenste effecten te komen.

zijn om de gewenste situaties voor grond- en oppe rv l a k tewater te realiseren volgens de lopende
a ct i v i te i ten in het kader van het Gewenste Grond en Op pe rv l a k tewater Regiem (GGOR). Kwetsbare

Een ve rd u b beling van de bebouwing in de meer landelijke gebieden leidt voor het totale gebied

en kapitaalsintensieve vormen van grondgebruik horen thuis op gronden waar de kans op over-

niet tot versnelde afvoer van water. Lokaal leidt dit echter wel tot meer overlast en dus tot afwen-

stroming klein is. Natte eco s ys temen moeten ontwikkeld worden op plaatsen, waar van nature al

teling van de problemen. Dit geldt met name in de directe omgeving van de stedelijke be bo u w i n g.

hoge waterstanden optreden.
Op den duur kan een aan het water aangepaste ruimtelijke inrichting leiden tot een goe d ko pe r
De huidige inrichting van Nederland is al lang niet meer overal afgestemd op de waterhuishoudkun-

waterbeheer. De rg e l i j ke ve ra n d e ringen kunnen niet van de ene op de andere dag worden gereali-

dige potenties. Dankzij de technische mogelijkheden voor ontwatering en afwatering zijn stadswijken

seerd. Dit gaat in de praktijk via kleine stapjes, gebruik makend van de mogelijkheden die zich aan-

en industrieterreinen aangelegd, kassen ontwikkeld en is intensieve tuinbouw gestart op laaggelegen

dienen. Bijvoorbeeld in landinrichtingsprojecten en bij re co n s t ru cties in het landelijk en stedelijk

plaatsen waar het relatief veel inspanning en geld kost om het waterbeheer af te stemmen op de

gebied. Voorbeelden zijn re co n s t ru cties in de varkenshouderij, glastuinbouw en naoorlogse stads-

eisen die deze functies stellen. In geval van overstroming zal de schade daar ook groot zijn.

w i j ke n . Dit vraagt actieve participatie van waterschappen, die op basis van hun gebiedskennis
kunnen aangeven welke potenties en risico’s het waterhuishoudkundig systeem biedt bij de

Ma at re g e l e n

(her)inrichting van het gebied.

Mogelijke maatregelen zijn:
•

Geen intensief grondgebruik (huizen, be d ri j fs te rreinen, ka s s e n ,i ntensieve land- en tuinbouw) in
de laagstgelegen gebieden waar grote kans op wateroverlast be s t a at ;

•
•
•

•

Ant i c i pe ren via pe i l be h e e r

Wijzigen en aanpassen van functies (extensief grondgebruik, eventueel combinatie van meer-

Met peilbeheer kan worden geanticipeerd op situaties met te veel of te weinig water. De gebruiks-

dere functies) in laaggelegen gebieden die (in de toekomst) nodig zijn voor opvang van water;

functies moeten zich eventueel aanpassen.

Toekennen van functies beter laten aansluiten op het watersysteem, zodat minder ku n s tg re pe n
nodig zijn om het gewenste waterbeheer te realiseren. Water stuurt in plaats van volgt;

Ma at re g e l e n

Wate rg e o ri ë nteerde ruimtelijke (her)inrichting van Nederland realiseren in de stedelijke her-

Mogelijke maatregelen zijn:

s t ru ct u re ri n g s g e b i e d e n , de nieuwbouwwijken en de landelijke herstru ct u re ri n g s g e b i e d e n

•

Ant i c i pe rend peilbeheer in het IJsselmeer;

( re co n s t ru ct i ewet);

•

Vasthouden van water in bovenstroomse gebieden door de afvoer te belemmeren en water te

Water bovenstrooms vasthouden door middel van (her)bebossing en de aanleg van natte
natuur die ook als waterbuffer kan optreden.
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7.2

bergen en conserveren in oppe rv l a k tewate r s ys te m e n ;
•

Ve rn atting ten gunste van nat u u ro ntwikkeling of –herstel.
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Score

S co re

Sturen met peilbeheer scoo rt :

De maatregelen ter vergroting van de tijdelijke bergingscapaciteit scoren:

•

Positief op het verminderen van overlast door te veel of te weinig water in gebieden die ontzien

•

worden (laagstgelegen gebieden). Verder geeft het relatief lage inve s te ri n g s ko s te n ;

waterove rl a s t, m og e l i j kheden voor ontwikkeling van natuur en ruimtelijke kwaliteit (be l ev i n g s-

•

Negatief op lokale be d ri j fs e conomische duurzaamheid (extensivering of meer natschade bij

waarde van de burgers) en de bijdrage aan het voorkómen van ve rd roging;

met name de landbo u ws e ctor).

•

Positief op het wa a r bo rgen van (lange termijn) veiligheid, het ve rm i n d e ren van schade door

Negatief op de kosten en het draagvlak bij bewoners in voor water gereserveerde gebieden.
Het geven van duidelijkheid en een goede schaderegeling zijn daarom van groot belang

Effecten voor de waterhuishouding
Via ant i c i pe rend peilbeheer kan de be s c h i kb a re bergingscapaciteit in de bodem en het open water

Ef fe cten voor de waterhuishouding

beter worden benut. Als in de regionale systemen (tijdelijk) lagere peilen toelaatbaar zijn, kan voor-

Het creëren van ruimte vergroot de bergingscapaciteit in het gebied. Ruimte voor water is dan ook

af (ant i c i pe rend) meer buffercapaciteit worden vrijgemaakt om extra water op te vangen. Da a rd oo r

een adequate methode om extreme waterstanden op te vangen. Met name in gebieden waar de

vlakken de afvoe rp i e ken af. Anticiperend peilbeheer heeft in Laag Nederland meer effect dan in

l oz i n g s m og e l i j kheden tijdelijk be pe rkt zijn, bijvoorbeeld op de overgangen van hoge naar lage

Hoog Ne d e rl a n d. Het (tijdelijk) toestaan van hogere peilen ve rg root ook de bergingscapaciteit.

gebieden en de overgang van laaggelegen gebieden naar het hoofdwatersysteem, zal ruimte voor

Als meer pe rm a n e nt hogere peilen worden gehanteerd, wordt ook de verdroging tegengegaan.

water een zinvolle maatregel zijn. In nieuw stedelijk gebied wordt een toename van de afvoer voor-

Overigens heeft het ve rh ogen van peilen invloed op het grondgebruik. Het kan bijvoorbeeld

komen door afko p pe l e n , bergen en infiltre re n .

negatief uitwerken op de landbouwkundige be d ri j fs voering in de vorm van natschade.
Langs de rivieren kan extra ruimte enerzijds de afvoe rm og e l i j kheden ve rg ro te n ,a n d e rzijds in
Peilve rh oging kan de lozingsmogelijkheden van aanliggende gebieden verminderen. Een voorbeeld

be pe rk te mate water tijdelijk opvangen. Het ve rg ro ten van de afvoe rm og e l i j kh e d e n , zoals bij een

is de lozing van regionale wateren op het hoofdwatersysteem. Dit laatste speelt met name rond

deel van de maatregelen voor Ruimte voor de Rivier, is zeer effe ct i e f. Bij uiterwaardverlaging is

het IJsselmeer als daar de peilen permanent hoger worden ingesteld. Deze peilaanpassingen kunnen

alleen ruimte nodig tussen de dijken.

nodig zijn om vrije lozing door middel van spuien vanuit het IJsselmeer naar (de stijgende) zee te
handhaven. Een stru ct u rele ve rh oging van het IJsselmeerpeil tijdens de zomer kan een positieve

Het tijdelijk opvangen van water in re te ntiegebieden kan, mits op het juiste moment en op de

bijdrage leveren aan de watervoorziening in droge pe ri od e n . Een voordeel van hogere peilen in

juiste plaats ingezet, de afvoerpiek op de rivier wat ve rl a g e n . Bij de Rijn kunnen bijvoorbeeld de

het veenweidegebied van Laag Nederland is dat de bodemdaling daarmee ve rt raagd wordt.

potentiële re te ntiegebieden Ooijpolder en Rijnstrangengebied een bijdrage leveren aan de tijde-

Exte n s i ve ring van grondgebruik kan hierbij de consequentie zijn.

lijke ve rm i n d e ring van de piekafvoer met zo’n vijf procent. Gebieden die bij afvoer of regenval die
hoger is dan de maatgevende geco nt ro l e e rd onder water gezet kunnen worden, kunnen in nood-

7.3

Ruimte voor wate r be rg i n g

gevallen de afvoerpiek tijdelijk afto p pe n . Hiervoor zijn grote gebieden nodig die op het juiste
moment en op de juiste plaats worden ingezet.

Deze oplossing is met name gericht op het ve rg ro ten van de (tijdelijke) be rg i n g s ca p a c i teit in geval
van hoge afvoeren en veel neerslag.

Om bij het IJsselmeer de toekomstige extra wate ra a nvoer op te kunnen vangen met ruimte voor
wate r be rging is relatief zoveel oppervlak nodig dat dit niet realistisch is.

Ma at re g e l e n
Mogelijke maatregelen zijn:
•

Het gebruik van polders in de regionale systemen om de boezems te ontlasten, lijkt in situaties met

Extra ruimte creëren voor de rivier door dijken landinwaarts te ve rl e g g e n ,u i te rwaarden te ver-

een be pe rk te boezemcapaciteit een ko s te n e f fe ct i eve oplossing. De inzet zal slechts incidenteel

lagen en obstakels in het winterbed te verwijderen;

nodig zijn.

•

Aanleggen van groene rivieren bij stedelijke knelpunten (bijvoorbeeld Kampen en Nijmegen);

•

Aanwijzen van re te ntiegebieden en gebieden die gecontroleerd onder water gezet kunnen

Het voordeel van ruimtelijke maatregelen is, dat de maatgevende waterstanden niet omhooggaan,

worden bij afvoer of regenval die hoger is dan de maatgevende;

en dat dus grootschalige technische maatregelen voorkomen kunnen wo rd e n . Dit kan ook gunstig

•

Overleg met onder andere Duitsland en België over het creëren van bergingsgebieden boven-

zijn voor de afvoe rm og e l i j kheden vanuit naastgelegen gebieden.

•

Uitbreiden van de boezem en van het percentage oppe rv l a k tewater;

strooms Lobith en Eijsden;
•

Afkoppeling en re te ntie in stedelijk gebied (gesloten watersystemen);

•

Zoeken naar ka n s ri j ke mogelijkheden waterbeleid te koppelen met natuur, l a n d bo u w, re c re at i e

•

Waterbeleid koppelen met de Eu ro pese Vog e l ri c htlijn en Ha b i t at ri c htlijn voor (grote) natte

en drinkwatervoo rz i e n i n g ;
gebieden.
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7.4

Technische ingre pe n

n od i g. Als de zeespiegel verder stijgt is dit vanwege de lage boezempeilen en de doo rg a a n d e
bodemdaling de enige mogelijkheid om het water uiteindelijk kwijt te ra ke n .

Deze oplossingen zijn vooral gericht op het ve rg ro ten van de capaciteit voor afvoer en aanvoer van
water.

In de regionale systemen staat de wate r be h e e rder een breed scala aan technische ingrepen ter
be s c h i k ki n g : vergroting van de afvoercapaciteit (gemaalcapaciteit, verdieping watergangen), voor-

Ma at re g e l e n

komen van inundatie door verhoging van kades en dijken, bevorderen van de berging in de bodem

Mogelijke maatregelen zijn:

door minder intensief te dra i n e re n , verondiepen of dempen van wate rl o pe n , aangepast sloot-

•

Dijken ve rh ogen en verbreden;

onderhoud, of door het inbouwen van afvoerstremmingen. Deze maatregelen kunnen zeer effe ct i e f

•

Afvoergeul en watergang uitdiepen (baggeren);

zijn, maar op gebiedsniveau zal moeten worden va s tg e s teld welke (combinatie van) maat re g e l e n

•

Gemaalcapaciteit uitbreiden;

wordt toegepast.

•

Spuicapaciteit uitbreiden;

•

Aanleg van vooroevers;

In vele gevallen, vooral waar waterbeleid niet kan worden gekoppeld met andere belangen, komt

•

Waterverdeling over de Rijntakken in natte pe ri od e n ;

men vanuit economische overwegingen uit bij de technische oplossingen.

•

Verdeling en aanvoer van water in droge pe ri od e n .

Score

7.5

Ge co nt ro l e e rd omgaan met risico’s

Technische oplossingen scoren globaal, afhankelijk van het type maat re g e l :

Het gaat hierbij om de acceptatie van (geco nt ro l e e rde) wateroverlast, maar dan wel in combinatie

•

met schadevergoeding en verze ke re n .

Positief op ko s te n e f fe ct i v i teit en het (op korte termijn) waarborgen van veiligheid, het ve rm i nderen van overlast door te veel of te weinig water en inve s te ri n g s ko s te n ;

•

Negatief op de risico’s op lange termijn (als het mis gaat, gaat het ook goed mis), de duurzaam-

Ma at re g e l e n

heid en de toename van de ve rd rogingsproblematiek. Er ontstaat een kwetsbaarder water-

Mogelijke maatregelen zijn:

s ys teem door onder andere de altijd aanwezige kans op het falen van gemalen (technisch of

•

Exte n s i ve ring in combinatie met lagere normen ter plekke;

door een storing in de energievoorziening) of op het doo r b re ken van dijken. Veerkracht en

•

Consequenties van overlast aanvaarden en geen risicovolle act i v i te i ten beginnen in kwetsbare

•

Aanpassen van de bouwwijze of be d ri j fs voering en rekening houden met de kans op water-

natuurlijkheid gaan ve rl o re n .

gebieden;

Technische maatregelen hebben op enkele plaatsen beperkingen die flink kostenverhogend werken:
•
•

Be pe rk te draagkracht van de ondergrond bemoeilijkt dijkve rh og i n g ;

overlast of watertekort. Bijvoorbeeld door bouwen op palen of bouwen van drijvende woningen;
•

In een aantal gevallen be te ke nt het ve rg ro ten van de bemalingscapaciteit dat ook te smalle

Koppeling aan een goede schaderegeling of de mogelijkheid om te verze ke ren is een voorwa a rd e.

boezemwateren en watergangen moeten worden aangepast.
S co re
Ef fe cten voor de waterhuishouding

Acceptatie van risico’s scoo rt :

Voor de rivieren zou dijkve rh oging een mogelijk antwoord kunnen zijn op verhoging van de maat-

•

gevende waterstanden. Di j k ve rh oging is relatief gezien een goe d ko pe oplossing, maar er kleven
ook nadelen aan. Bij toenemende dijkverhoging worden de gevolgen bij dijkdoorbraak steeds

Positief op een duidelijker beleving van veiligheid en wateroverlast en in sommige gevallen de
kosten (minder schades);

•

Negatief op be d ri j fs e conomische duurzaamheid en draagvlak.

ernstiger. Tevens is er sprake van afwenteling van de problemen naar benedenstroomse gebieden.
Effecten voor de wate rh u i s h o u d i n g
Ook kan gedacht worden aan het wijzigen van de afvoerverdeling (in natte en droge omstandig-

Voor het hoofdwate r s ys teem is duidelijk wat de veiligheidsnormen zijn. Van belang is dat het zowel

heden) door middel van (gedeeltelijk) technische maatregelen. Mogelijk kan hiermee of met andere

in het hoofdwatersysteem als in de regionale systemen altijd voor kan komen dat de grenzen waar-

technische maatregelen ook voorkomen worden dat de zouttong in de toekomst bij lage afvoeren

op ontworpen is overschreden kunnen wo rd e n . Honder procent garantie op droge voeten is dus

verder de Nieuwe Waterweg opd ri n g t.

niet te geven. Daarom doet de Commissie ook voorstellen voor de regeling van schade door wateroverlast en beveelt de Commissie aan om als achtervang gebieden aan te wijzen die bij bovenmaat-

Aan de kust zijn technische maatregelen absoluut nodig. Ve r s te rking van de zeeweringen is het

gevende afvoer of regenval geco nt ro l e e rd onder water kunnen worden gezet. Bewust omgaan met

enige antwoord op de stijgende zeespiegel. Het geven van ruimte aan wate r be rging helpt niet.

risico’s betekent het accepteren van differentiatie in overstromingsrisico’s. Hierdoor wordt welbewust

Als gevolg van de stijgende zeespiegel is niet te ontkomen aan uitbreiding van de spuicapaciteit

g e s t re e fd naar het co n ce nt re ren van schade op de minst kwetsbare plaatsen. Rampenplannen en

en de gemaalcapaciteit.

het oefenen daarvan zijn noodzakelijke maatregelen om de negatieve effecten bij extreme situaties

Op veel plaatsen waar regionale wateren op het hoofdwatersysteem en op zee lozen (onder andere

met genoemde risico’s is van groot belang.

te beperken. Een goede communicatie met bestuurders, organisaties en burgers over het omgaan
Groningen, Friesland, Noord-Holland) is nu al naast spuicapaciteit aanvullende gemaalcapaciteit
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8

Ma at regelen in het wate r s ys te e m
Op basis van haar visie, de verwachte effe ct i v i-

systemen met een nadere uitwerking in Hoog

teit van oplossingsrichtingen en de afwegings-

en Laag Nederland en de stedelijke wa te r s ys te-

c ri te ria is de Commissie gekomen tot een pak-

men. Zoveel mogelijk beveelt de Commissie

ket maatregelen om Nederland klaar te maken

co n c re te maatregelen aan. Waar dat niet

e

8.1

voor een goed waterbeheer in de 21 eeuw.

mogelijk is, geeft de Commissie een werkwijze

In dit hoofdstuk worden de maatregelen per

voor het vinden van maatregelen. De basis

type wa te r s ys teem beschreven. Er wordt dus

voor de voorgestelde maatregelen ligt in de

onderscheid gemaakt tussen het hoofdwa te r-

vele onderzoe k s ra p po rten die de Commissie

s ys teem met een nadere uitwerking in ri v i e re n ,

heeft laten opstellen en de vele gesprekken die

Natte Hart, de kust, de regionale water-

ze heeft gevoerd met deskundigen.

Hoofdwate r s ys te e m

Rijkswaterstaat voert diverse studies uit naar onderdelen van het hoofdwatersysteem.
Op 28 februari 2000 zijn de adviezen Ruimte voor Ri j nt a k ken voor het bovenrivierengebied en
Integrale Verkenning Benedenrivieren verschenen. Tegelijk is de discussienotitie Ruimte voor de
Rivier gepubliceerd. Daarin wordt aangegeven hoe de nieuwe maatgevende Rijnafvoer met extra
ruimte voor de rivier, zonder veel dijkve rh og i n g e n , is te verwerken. De Commissie heeft op verzoek
van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat eind april een voorlopige reactie gegeven en
g e a dv i s e e rd om de verschillende projecten in samenhang te bezien. Ook de samenhang met de
regionale sys te m e n ,b i j voorbeeld rond het Natte Hart en langs IJssel en Maas, moet daarbij in
beschouwing worden genomen. De regionale systemen moeten immers uiteindelijk hun overtollig
water kwijt op het hoofdwate r s ys te e m . In droge perioden zijn zij afhankelijk van wateraanvoer vanuit het hoofdwate r s ys te e m .
ARNHEM

IJSSEL

8.1.1 Rivieren
NEDERRIJN

WA A L

PA N N E R D E N S
KA N A A L

Rijn

R I J N S T RA N G E N G E B I E D

O M G EVING SPLITSINGSPUNTEN RIJN

De opvang van de toename van de Rijnafvoer van 15.000 m3/s nu naar 16.000 m3/s in 2001 kan het
beste plaatsvinden door het uitvoeren van het voorgestelde pakket maatregelen uit Ruimte voor
de Rivier. Daarbij gaat tweederde van de extra afvoer via de Waal en eenderde via de IJssel. De Lek

LO B I T H
NIJMEGEN

moet worden ontzien. Het betreft dan met name ‘geen-spijt’ m a at regelen als dijkverleggingen, uiterOOIJPOLDER

RIJN

waardverlagingen en het wegnemen van lokale obstakels om de afvoermogelijkheden te ve rg ro te n
en in be pe rk te mate water op te vangen. Voor deze maatregelen lijkt inmiddels voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig. Er blijft overigens een probleem in de tijd: de nieuwe maatgevende
ri v i e ra f voer geldt vanaf 2001, de realisatie van de bijbehorende maatregelen uit Ruimte voor de
Rivier is echter pas in 2015 gereed.
De verdere toename van de Rijnafvoer met 2.000 m3/s van 16.000 m3/s naar 18.000 m 3/s moet vanwege de kosten geco n ce nt re e rd worden afgevoerd langs óf de Waal óf de IJssel. Een combinatie
van Waal en IJssel is naar verwachting wat duurder. Alle typen maatregelen uit Ruimte voor de
Rivier dienen dan ingezet te worden, inclusief groene ri v i e re n ,g rootschalige dijkverleggingen en
binnendijkse retentiegebieden. Op enkele plaatsen zal dijkve rh oging toch nodig zijn. Ook kan op
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enkele plaat s e n ,b i j voorbeeld langs delen van het Benedenrivierengebied, d i j k ve rh oging vanuit

bekkens in de beekdalen in België de topafvoeren van de Maas ve rl a g e n . Verder dient de re l at i e

ko s te n - b aten oogpunt toch een zinvolle oplossing zijn. Voor een uitvoeriger onderbouwing van de

met de aanleg van de kades in beschouwing genomen te worden. Om overlast te voorkomen zijn

hier genoemde maatregelen wordt verwezen naar het ra p po rt ‘Afvoerverdeling van de Rijn bij

kades aangelegd rond zowel steden en dorpen als rond kleine woonkernen (inclusief landbouw-

hoge afvoeren: de samenhang nader verkend’ van W L | De l ft Hydraulics.

g ro n d ) . Het beschermen van steden en dorpen met kades lijkt een nood z a ke l i j ke oplossing. Het op
die wijze beschermen van steeds meer kleine woo n ke rnen in het winterbed van de Maas druist

De Commissie beveelt aan om op korte termijn een studie te starten die snel een onderbouwing

echter in tegen de principes van Ruimte voor de Rivier en is volgens de Commissie dus ongewenst.

moet geven voor de keuze of de extra 2.000 m3/s via de Waal of via de IJssel moet worden gestuurd.

Om relatief geringe schade te voorkomen wordt een dure oplossing uitgevoerd die ook nog eens

Daarmee moet worden voorkomen dat de planstudies van de korte te rm i j n m a at regelen ve rt ra g i n g

kan zorgen voor (lokale) afwenteling van problemen.

oplopen. De criteria bij de afweging zijn:
•

Kosten aanpassing ri v i e rt a k ken IJssel en Waal;

Relatie met regionale wate r s ys te m e n

•

Mogelijkheden en kosten van berging in IJsselmeer re s pe ct i evelijk de Delta van Zuidwest-

De toename van de regionale afvoe rp i e ken moet niet worden afgewenteld op het hoofdwater-

Nederland;

s ys te e m . Afwenteling zal zoveel mogelijk be pe rkt moeten worden door regionaal water vast te

•

Consequenties voor de regionale wate r s ys te m e n ;

houden. Daarnaast dient voorkomen te worden dat regionale piekafvoeren samenvallen met

•

Po te ntiële natuurwa a rd e n ;

pieken van het hoofdwate r s ys te e m . Dit geldt met name voor de zijrivieren van de IJssel en de

•

Risico’s bij calamiteiten (IJsseldal versus polders langs de Waal);

Maas. Ditzelfde geldt overigens ook voor de zijrivieren van de Rijn in Duitsland. Afstemming van

•

Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

deze sturing binnen het stroomgebied is noodzakelijk.

Een aangepaste IJssel zou volgens de studie van W L | De l ft Hydraulics een goed alte rn atief kunnen

Voor de afvoerverdeling is een duidelijke nationale sturing nodig. Bij sturing vanuit de regio kunnen

zijn voor de Waal, zowel qua kosten als op andere punten. De sturingsmogelijkheden bij de

de bovenregionale afwegingen niet goed worden gemaakt. Het gebruik van een Hoogwater

Pannerdense Kop en de IJsselkop dienen in deze studie be ke ken te wo rd e n , mede in relatie tot de

In fo rm atie Sys te e m ,d at op dit moment in ontwikkeling is, is nuttig om op basis van alle relevante

verdeling bij lage afvoeren.

i n fo rm atie van tevo re n , maar ook in tijden van hoog water, beslissingen te kunnen nemen over
maatregelen.

Inte re s s a nt is dat tot in de jaren zestig de IJssellinie dienst deed als mogelijke verdediging van ons
land tegen aanvallen vanuit het Oo s te n . Door middel van het invaren van drijvende stuwen kon

Droge omstandigheden

men Waal en Nederrijn geheel afsluiten waardoor een grote hoeveelheid Rijnwater via de IJssel het

Er komt minder zoet water beschikbaar voor de regionale wate r s ys te m e n ,d oo rd at er minder aan-

IJsseldal onder water zette (zie ‘Drijvende stuwen voor de landsverdediging’ van Walburg Pers &

voer is van zoet water in de zomer, de zoute kwel toeneemt en de zouttong in de kustzone verder

Stichting Menno van Coe h oo rn ) . Ook bij dijkdoo r b ra ken in vorige eeuwen gebeurde het dat veel

l a n d i n wa a rts ligt. De wate rv raag neemt juist toe. Hi e rd oor komt de garantie van voldoende zoet

extra water door het IJsseldal stroomde. Dit had veel minder schadelijke gevolgen dan doo r b ra ke n

water voor onder andere de landbouw in We s t - Ne d e rland onder druk te staan. Daarnaast is naar

langs de Waal.

verhouding erg veel water nodig voor het te ru g d ringen van de zouttong in de Nieuwe Waterweg.
Mogelijk dat een soort zo u t ke ring hier veel water kan besparen. In het Beheersplan voor de

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zouden beide rivieropties voorlopig opengehouden moe te n

Rijkswateren van RWS is de huidige pri o ri te i t s telling voor de waterverdeling in tijden van droogte

wo rd e n . Het zal duidelijk zijn dat beide opties grote knelpunten met zich mee zullen bre n g e n ,b i j-

o pg e n o m e n :

voorbeeld voor Do rd re c ht en Ka m pe n .

1

De Ooijpolder en het Rijnstrangengebied moeten volgens de Commissie op korte termijn geschikt

2

worden gemaakt om te dienen als stru ct u reel onderdeel van de hoogwate r be s c h e rm i n g, to td at in

3

Peilhandhaving ter voorkoming van onomkeerbare droogteschade en behoud van stabiliteit
waterke ri n g e n ;

2015 de maatregelen uit Ruimte voor de Rivier zijn afgerond. Dit is naar de mening van de
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Ongestoorde drinkwatervoorziening, watervoorziening glastuinbouw en industriële onttrekking;
Handhaving lage zoutco n ce nt raties, koelwatervoorziening energ i e ce nt ra l e s, watervoorziening
landbouw en handhaven scheepvaartdiepten.

Commissie een ‘geen-spijt’ maatregel. Daarna kunnen deze gebieden eventueel gaan dienen als

Het is volgens de Commissie in ieder geval nodig om opnieuw de pri o ri te ring te bepalen van de

gebieden die onder water gezet kunnen worden als er toch meer water aankomt dan waarop de

verdeling van water in tijden van schaarste. De maatschappelijke veranderingen hebben er bijvoor-

rivieren be re kend zijn of als er onverwacht andere grote problemen als dreigende dijkdoo r b ra ke n

beeld toe geleid dat natuur belangrijker is gewo rd e n . Tevens treden steeds vaker koelwate rp ro b l e-

optreden. Zo snel mogelijk dient in beeld te worden gebracht welke gebieden naast de genoemde

men op. De Commissie beveelt aan om op korte termijn een hernieuwde afweging te maken, waar-

voor dit doel in aanmerking komen en wat de consequenties zijn (schadeve rg oe d i n g e n ,m og e l i j k-

bij de consequenties in relatie tot de verschillende mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt.

heden dubbelfuncties). Dit om onze ke rheden voor deze gebieden te be pe rken.

In ‘Water voor een vitaal platteland’ van LNV wordt bijvoorbeeld als pri o ri te ring voo rg e s te l d :
1

Drink- en industriewater;

Maas

2

Hoog wa a rdig landbouwgebruik ;

Voor de toenemende Maasafvoer zal nog gekeken moeten worden in hoeverre extra ruimte voor

3

Natuur, bos en landschap;

de rivier gecreëerd moet worden en waar eventueel de dijken ve rh oogd moeten wo rd e n .

4

Recreatie;

De oriënterende studies voor de langere termijn lopen nu. Mogelijk kan het aanleggen van retentie-

5

Maïs en graan.
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De laatste categorie heeft in een deel van Nederland het waterbeheer in de regionale systemen tot

Relatie met bouwplannen

nu toe vooral bepaald.

De buitendijkse bouwplannen in het IJsselmeer mogen het toekomstig waterbeheer niet belemm e re n . Dit be te ke nt dat ze rekening moeten houden met peilfluctuaties en forse toekomstige peil-

Tenslotte constateert de Commissie dat ook voor de Maas uitvoeriger gekeken moet worden naar

verhogingen. Naast het feit dat het vanuit waterhuishoudkundig oogpunt ongewenst is om verdere

het toekomstige waterte ko rt. Het aanbod neemt in de toekomst namelijk flink af en de vraag zal

bebouwing in het IJsselmeer toe te late n ,g e e ft de Integrale Visie IJsselmeergebied argumenten

blijven stijgen.

om het IJsselmeer open te houden op basis van de ke rn kwa l i te i ten van het IJsselmeer:
•

Ho ri zon (openheid, d o n ke r, rust en ruimte);

Ook voor de scheepvaart zullen de toenemende watertekorten problemen geven. Zolang dit door

•

Van nature aanwezige rijkdommen (wate re co s ys te e m , water, wind en natuurlijk substraat);

natuurlijke oo rz a ken komt is dit voor de sector acce p t a be l . Als menselijke ingrepen het probleem

•

Cultuur (Zuiderzee- en inpolderingshistorie, visserij en dijken).

ve r s te rken zal dit niet worden geacce p te e rd.
Fl ex i bel pe i l be h e e r
8.1.2 Natte Hart

Ook voor de zoetwatervoorraad moet het peil in het IJsselmeer in het voorjaar hoger worden
gehouden dan nu om een extra zoetwaterbuffer voor de warme en droge zomermaanden te creëren.

Sp u i ca p a c i te i t

De functie van het IJsselmeer als strategisch spaarbekken is van groot belang. Dit vereist wel wijzi-

Opvangen van de toekomstige extra wateraanvoer rond het IJsselmeer met ruimte voor waterberging

ging van het huidige peilbesluit. De WIN-studie geeft aan dat op kortere termijn een meer anticipe-

vraagt relatief zoveel oppe rv l a k ,d at dit niet realistisch is. In het project Waterhuishouding In het

rend f l ex i bel peilbeheer gewenst is. Dat wil zeggen meer water vasthouden in het voorjaar om

Natte Hart (WIN) is berekend dat de huidige IJsselmeerpeilen ongeveer gehandhaafd kunnen worden

waterte ko rten in de zomer te kunnen opvangen en in natte pe ri oden juist extra water afvoeren als

door de spuicapaciteit bij de Afsluitdijk uit te breiden. Het gaat om een ruime ve rd u b beling van de

g ro te hoeveelheden water worden verwacht. Een dergelijk peilbeheer kan gunstige effecten hebben

spuicapaciteit. Afhankelijk van de snelheid van de zeespiegelstijging is dit voldoende voor de

voor be rg i n g, afvoer en de watervoorziening in de zomer.

komende vijfentwintig tot vijftig. De Commissie beschouwt uitbreiding van de spuicapaciteit dan
ook als een ‘geen-spijt’ maatregel. De peilen blijven daarmee binnen wat ruimere marges dan de

8.1.3 Kust

huidige gemiddeld ongeveer gelijk.
Kustve rd e d i g i n g
Di j k ve rh og i n g

Op dit moment voldoet de kustverdediging aan de we t te l i j ke norm. Als er aan de kust wat misgaat

Daarna moeten hoogstwaarschijnlijk de dijken omhoog om het IJsselmeerpeil met de zeespiegel

zijn de gevolgen desastreus. In het licht van de toegenomen risico’s op overstroming is het daarom

mee te laten groeien, zodat toch nog onder vrij verval gespuid kan wo rd e n . Deze keuze kan nog

van groot belang om aandacht aan de ve r s te rking van de kustverdediging te geven. Dit is des te

even worden uitg e s te l d. Op korte termijn moet echter al de ruimte worden gereserveerd om deze

be l a n g ri j ke r, omdat de laatste grote sto rm a a nval vanuit zee al tien jaar achter ons ligt. Bu rg e r s,

optie in de toekomst open te houden. Aanleg van vooroevers en innovatieve dijkve r s te rkingen

bestuurders en politici hebben daarom weinig oog voor de gevaren.

kunnen een (gedeeltelijk) alternatief zijn voor dijkverhoging. Mogelijk kunnen zones achter de dijken,
waar water dat over de dijken heen slaat opgevangen kan worden, worden gecombineerd met

De stijging van de zeespiegel kan eigenlijk alleen beantwoord worden met verhoging en verbreding

regionale wate r be rg i n g.

van de huidige zeeweringen en de dijken in het benedenrivierengebied. Zandsuppleties moe te n
de kust op ste rk te houden. Daarmee wordt tevens voldoende zand naar de Waddenzee aangevoerd

Gemaal

om dit gebied met de stijgende zeespiegel mee te kunnen laten groeien. Door een dergelijk dyna-

De Commissie acht het plaatsen van een gemaal op de Afsluitdijk niet gewenst, zeker niet omdat

misch kustbeheer zullen de stranden bij de badplaatsen soms minder breed zijn dan gewenst.

een enorm gemaal nodig is om enigszins effectief te zijn. Het gaat dan om een kostbaar gemaal in
de orde van 2.000 m3/s. Dit is meer dan tien keer zoveel als het grootste gemaal van West Europa in

Reservering ruimte

IJmuiden. Door de keuze voor een gemaal wordt tevens de mogelijkheid om extra water via de

Voor de verbreding van de zeeweringen moet nu echter ruimte worden gereserveerd in het achter-

IJssel te sturen ernstig bemoeilijkt. De gemaalcapaciteit op de Afsluitdijk moet dan namelijk met

land. Dit geldt met spoed voor de zwakste plekken zoals bij Monster, Ter Heide en de Hondsbosse

globaal dezelfde capaciteit worden uitgebreid als de extra IJsselaanvoer.

Zeewe ri n g. Ook Noord- en Zuidwest-Nederland dienen be ke ken te worden. Op enkele plaatsen,

Relatie met regionale systemen en IJsselaanvoer

de kustverdediging mogelijk. Onder andere de provincies Noord- en Zuid-Holland werken aan een

De relatie met de aanvoer vanuit de regionale wateren en de IJssel dient beter meegenomen te

ku s tv i s i e. Dit kan een aanzet vormen voor een integraal streekplan voor de kust, waarbij het rijk de

worden dan tot nu toe is gebeurd, zeker in relatie tot het vraagstuk van de afvoerve rd e l i n g.

hoofdlijnen neerzet en de provincies de ruimtelijke doorwerking regelen. Ook de ruimtereserveringen

De IJsseldelta is bij extreme waterstanden in het IJsselmeer en harde, ongunstige wind nu al een

die nog lange tijd onzeker zijn dienen hierin gewa a r bo rgd te worden. Meervoudig ruimte g e b ru i k

probleem. Dit probleem zal in de toekomst groter worden en zal daarom met het oog op de lange-

biedt hier goede kansen.

zoals bij Hoek van Holland en het Westland, is eventueel als alte rn atief zeewaartse uitbreiding van

te rm i j n s t rategie nader be ke ken moeten wo rd e n . De huidige maatregelen in deze hoek, zoals de
bouw van de stormv l oe d ke ring bij Ramspol en de dijkversterkingen langs de benedenloop van de
IJssel, houden onvoldoende rekening met toekomstige peilve rh ogingen in het IJsselmeer.
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Een deel van de kustbebouwing, met name langs de boulevards van de badplaatsen, is gebouwd

p ro j e cten gaande zijn om de verdroging terug te dringen. Bij toenemende waterdynamiek in de

op de waterkering en derhalve onveiliger dan de we t te l i j ke norm. Uitbreiding van deze situatie is

beekdalen zullen wel verschuivingen in natuurtypen optreden.

ongewenst.
Al deze maatregelen leiden echter wel tot ve rn atting en lokale wateroverlast en kunnen zod oe n d e
Overgang zoet en zout

meer natschade veroo rz a ken in de landbouw. Onder extreem natte omstandigheden raakt de

Bij de beschouwing van overgangen tussen zoet en zout water dienen de kansen die dergelijke

‘spons’ vol en worden deze maatregelen minder effectief om wateroverlast in lager gelegen gebieden

brakke situaties bieden voor de natuur nadrukkelijk te worden be t ro k ke n ,b i j voorbeeld in de zuid-

te voorkomen.

westelijke Delta en bij de Afsluitdijk.
Watertekort

8.2

Regionale wate r s ys te m e n

Via waterconservering zal de regio moeten proberen zoveel mogelijk in de eigen wate r be h oe fte te
voo rz i e n . In Hoog Nederland zijn er maar be pe rk te mogelijkheden om het waterte ko rt in de zomer

De Commissie benadrukt dat regionale maatregelen altijd maatwerk vra g e n ,o m d at de omstandig-

substantieel aan te vullen. Aanvoer van elders is voor de hoger gelegen delen geen oplossing, want

heden en de effe ct i v i teit van maatregelen per regio sterk kunnen verschillen. Primair zal be ke ke n

dat is duur en soms niet mogelijk vanwege het ont b re ken van de daarvoor noodzakelijke infra-

moeten worden of het huidige beheer nog verbeterd kan worden, met name of nog winst te behalen

s t ru ct u u r. In die gebieden is men aangewezen op beregening uit grondwater. De toenemende

valt door be te re benutting van de mogelijkheden van het watersysteem. De Commissie is van

be pe rking van beregening uit grondwater kan een knelpunt gaan vormen voor de landbouw in

mening dat bij het zoeken van gebiedsgerichte oplossingen de voorkeursvolgorde van de oplos-

Hoog Ne d e rl a n d, zeker in die gebieden waar de vollegrondstuinbouw zich ontw i k ke l t.

singsrichtingen moet worden gevolgd. Dat wil zeggen eerst ruimtelijke oplossingen, als het niet
anders kan aangevuld met technische oplossingen. Als bijvoorbeeld toch wordt gekozen voor een

De Commissie is van mening dat de ontwikkeling van veeleisende landbouwva ri a nten, zoals volle-

technische oplossing dient de waterbeheerder te motiveren waarom hij die keuze maakt.

g ro n d s t u i n bo u w, moet worden tegengegaan in gebieden waar alleen met zeer veel inspanning en
dure investeringen voldaan kan worden aan de wate rv ra a g. Bij heri n ri c hting en in re co n s t ru ct i e-

Om te kunnen be oo rdelen of de regionale wate r s ys temen op orde zijn, moet helderheid bestaan

gebieden (bijvoorbeeld de intensieve veehouderij) ontstaan mogelijkheden om de ruimtelijke

over de eisen die worden gesteld. De Commissie stelt voor een normenstelsel in te voeren volgens een

i n ri c hting beter af te stemmen op de mogelijkheden die het watersysteem biedt.

landelijke sys te m at i e k . De normen worden op gebiedsniveau vastgesteld, maar zij moeten
voldoen aan landelijke minimumeisen.

8.2.2 Laag Ne d e rl a n d

Er zijn diverse maatregelen denkbaar om de afvoer- en bergingscapaciteit in de regionale water-

Wateroverlast

systemen te ve rg ro te n , zodat hogere maatgevende afvoeren in de toekomst kunnen worden ver-

De mogelijke gevolgen van overstroming zijn in Laag Nederland zeer groot. De economische

werkt. Deels zijn dit technische aanpassingen van het afwateringsstelsel en de gemaalcapaciteit.

waarden in dit deel van Nederland zijn met een factor tien toegenomen sinds de zestiger jaren.

Daarnaast zullen het vooral ook ruimtelijke aanpassingen en reserveringen zijn om extreme afvoeren

Er zal dus veel aan gedaan moeten worden om de kans op schade door wateroverlast te ve rm i n d e-

tijdelijk te kunnen opvangen.

ren. Een veel voorkomend probleem in Laag Nederland is dat de boezems overbelast raken in zeer
n at te pe ri od e n . Binnen het boezemsysteem is door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen (toenemende

8.2.1 Hoog Ne d e rl a n d

ve r s te d e l i j ki n g, intensief grondgebruik) te weinig ruimte overgebleven voor wate r be rg i n g.
Ruimte is daardoor een schaars goed geworden. Ruimtelijke maatregelen om wateroverlast te

Wateroverlast

beperken, zullen door provincie en gemeenten planologisch moeten worden ve ra n ke rd in streek-

Als gevolg van klimaatve ra n d e ring neemt de kans op wateroverlast toe, speciaal in de ove rg a n g s-

en bestemmingsplannen. De rol van het waterschap bij het opstellen van deze plannen moet worden

gebieden, zoals langs de randen van het keileemgebied in Friesland en Dre nt h e, waar snelle afstro-

ve r s te rk t. De afvoer- en bergingscapaciteit van boezems kan worden ve rg root door verbreding en

ming optreedt uit de hoger gelegen delen. Daar zal de be rg i n g s ca p a c i teit moeten worden ve rg root

verdieping van het afwate ri n g s s telsel en door het ve rg ro ten van de gemaalcapaciteit.

om schade door wateroverlast te ve rm i n d e re n . Hier zullen re te ntiegebieden moeten worden
gevonden, die bij extreme afvoer tijdelijk onder water kunnen worden gezet. In de meer hellende

In de polders zijn maatregelen nodig om water langer vast te houden (re te ntie) en er moeten

gebieden van Hoog Nederland kan overtollig water effectief worden vastgehouden en kan de

gebieden worden aangewezen die bij gevaarlijk hoge standen in het boezemwater onder water

infiltratie worden bevo rd e rd door afvoerstremmingen in te bouwen (kleinere duikers, aangepast

gezet kunnen wo rd e n . Het benutten van de sponswerking en het ve rg ro ten van de be rg i n g s ca p a-

s l oo to n d e rh o u d, verondieping/dempen van sloten) en door beken weer meer te laten meanderen.

citeit door uitbreiding van het oppervlak aan open water kan in vlakgelegen polders aanzienlijk

De casestudie Noo rd - Ne d e rland heeft aangetoond dat door het beter benutten van de huidige

bijdragen aan het afvlakken van regionale piekafvoeren (reductie met tien tot vijfentwintig procent).

infrastructuur en een actiever bergingsbeheer (ant i c i pe ren via peilbeheer) nog belangrijke winst is

In het stedelijk gebied moeten ook maatregelen worden getroffen om het water langer vast te

te boe ke n .

houden en minder snel af te voeren naar elders (lokale berging, vasthouden bij de bron).

Dergelijke maatregelen zijn ook effectief om de ve rd roging van natuurgebieden terug te dringen.
De stru ct u rele ve rd roging van natuurterreinen zal afnemen doo rd at in de regio’s reeds diverse
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Op de lange termijn, als de spuicapaciteit afneemt bij stijging van de zeespiegel en van de buiten-

8.2.3 Stedelijke wate r s ys te m e n

waterstanden, is verhoging van kades en dijken en uitbreiding van de gemaalcapaciteit onve rm i jdelijk.

Op pe rv l a k tewater
Verstedelijkt gebied bestaat uit ve rh a rd oppe rv l a k . De infiltratie van hemelwater wordt daard oo r

Bodemdaling

ve rh i n d e rd. Regenwater wordt versneld via het riool afgevoerd naar het oppe rv l a k tewater. Dit leidt

In het veenweidegebied van Friesland en Overijssel zal de bodemdaling zich voo rt ze t te n , wanneer

tot verlaging van de grondwaterstand en verdroging. Af ko p peling en infiltratie van regenwater kan

het huidige peilbeheer wordt gehandhaafd. Oorzaak is de diepe drooglegging met een ontwate-

dit probleem helpen oplossen.

ringsdiepte van honderd ce nt i m e ter beneden maaiveld. In het veenweidegebied van Ut re c ht en
Holland zal de bodemdaling belangrijk minder zijn vanwege een geringere drooglegging, meestal

Om problemen niet af te wentelen op de omgeving is voldoende be rg i n g s ca p a c i teit nodig in het

zestig ce nt i m e ter en soms zelfs maar dertig centimeter beneden maaiveld. Dit hangt samen met de

o p pe rv l a k tewate r s ys teem binnen de stad in combinatie met infiltratie in de bodem. Het voor-

relatief extensieve veehouderij in dat gebied. De Commissie is van mening dat de bodemdaling in

oo rl ogse stedelijke gebied kent in het algemeen een percentage oppe rv l a k tewater van twee à drie

veenweidegebieden zo veel mogelijk moet worden be pe rk t. Nadelen van bodemdaling zijn onder

procent. De naoo rl ogse wijken kenden een ontwerpnorm van vijf procent. Voor een meer sluitende

andere versnipperd peilbeheer en een toenemende verzilting die weer extra wate rv raag tot gevolg

waterbalans is circa tien procent nodig. Voor een gesloten systeem zonder afwenteling, inclusief

heeft. Zie ook het rapport ‘Ove rv l oed en schaarste: Water als geld’ van de Raad voor het Landelijk

va ri ë rend peilbeheer en biologische ze l f re i n i g i n g, is circa twintig procent nodig, deels buiten de

Gebied.

d i re cte be bo u w i n g. Ruimte voor meer oppe rv l a k tewater in de stad is schaars en duur. Meervoudig
ruimtegebruik is een mogelijkheid.

Om bodemdaling te be pe rken moeten in verschillende gebieden hogere waterpeilen worden
ingesteld. Dit heeft grote consequenties voor het grondgebruik. Er blijft dan alleen nog plaats voor

Als het niet mogelijk is om binnen het eigen stedelijk gebied tot oplossingen te komen, kan het

extensief grasland, n at te natuur, m oe ras en wate r be rg i n g. Intensieve melkveehouderij is dan niet

waterschap een belangrijke rol vervullen bij het zoeken naar oplossingen op gebiedsniveau.

langer mogelijk. Wel lijken er mogelijkheden te ontstaan voor combinaties van extensieve land-

Gemeente en waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wate r s ys te e m

bouw met agrarisch natuurbeheer en re c re atie en voor tijdelijke wate r be rg i n g.

in stedelijk gebied.

Ve rz i l t i n g

He r s t ru ct u re ring en stedelijke inrichting

Specifiek voor Laag Nederland speelt het probleem van de verzilting. Door de zeespiegelstijging en

Niet afwentelen van water is één van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij stedelijke

de bodemdaling neemt de verzilting toe in de lage polders langs de kust in Zuidwe s t - Ne d e rl a n d,

herstructurering. De financiële lasten die dit met zich meebrengt, kunnen (deels) worden opgevangen

achter de Hollandse duinenrij, in de Wi e ri n g e rmeer en Noo rd - Ne d e rl a n d. Dit zal co n s e q u e nt i e s

door een koppeling te maken met meervoudig ruimtegebruik in de vorm van wadi’s en parken die

hebben voor het grondgebruik, met name voor landbouw en natuur.

af en toe worden gebruikt als tijdelijke wate r be rging en door een combinatie te maken met wonen
en re c re ë ren aan of op het water.

Door toenemende verzilting en drogere zomers zal de vraag naar zoet water voor doorspoeling en
beregening in West-Nederland toenemen. De aanvoer van zoet water in de zomer zal echter juist

De trendbreuk in denken, meer veerkracht, integrale benadering en bro n be n a d e ri n g, is nu al inge-

afnemen. In Zuidwest-Nederland, de Wieringermeer en in de droog m a ke rijen zal de beschikbaarheid

zet. Het rijksbeleid geeft een goed kader voor integraal waterbeheer in het stedelijk gebied, zij het

van zoet water in toenemende mate een knelpunt worden voor de daar aanwezige glastuinbouw,

dat nog te weinig aandacht wordt gegeven aan reductie van afvoe rp i e ke n . In het huidige stedelijke

vo l l e g ro n d s t u i n bo u w, bollenteelt en ook de akkerbouw. De Commissie wil daarom aandringen op

gebied zal het problemen opleveren ruimte voor water te vinden. Bovendien ontbreekt een echte

het aanleggen van zoetwatervoorraden binnen de regio’s. Ook de verdeling van rivierwater over

push om over te gaan tot maatregelen. Aanpassing van de wet- en regelgeving (en de daarbij

diverse wate rv ragers verdient een kritische afweging.

horende termijnen) en de financieringsstructuur is nodig om de ont ko p peling van regenwaterstromen en afvalwaterstromen in het stedelijk gebied te kunnen realiseren.

De Commissie vindt dat in diep gelegen polders met veel zoute kwel geen zoutgevoelige gewassen
(tuinbouw, b l oe m bollen) moeten worden geteeld, omdat dit leidt tot een onevenredig hoge vraag

Wat be t re ft het omgaan met water in de stad zijn de verschillen tussen het stad-land scenario (de

naar zoetwater. De daar aanwezige tuinbo u w be d ri j ven zouden in de toekomst naar elders moeten

compacte stad) en het land-stad scenario (de ‘scharrelstedenbouw’) niet zo groot. Door brongerichte

u i tw i j ke n . In gebieden met grote kans op verzilting zullen minder kwetsbare landbouwgewassen

aanpak en afkoppeling wordt het water bij huis en binnen de stedelijke bebouwing opgevangen,

moeten worden geteeld.

wa a rd oor in de toekomst steeds minder afwenteling naar elders zal plaatsvinden. Wateroverlast in
de stad is overigens veelal een sterk lokaal probleem in de laagst gelegen delen van de stad. In de

Nat u u rg e b i e d e n

meeste gevallen is deze wateroverlast goed oplosbaar. Een aandachtspunt is de samenhang met

De natuurgebieden in Laag Nederland stellen tamelijk veel eisen aan gewenste grondwaterstanden,

het grondwate r be h e e r, denk aan het onderlopen van kelders.

waterkwaliteit en overstromingsdynamiek. In de toekomst kan het een groot probleem worden om
aan de eisen van waterkwaliteit en waterpeil te blijven voldoen. Betere kansen voor natuurontwikkeling ontstaan door te streven naar gro te re eenheden met een zelfstandige eigen wate rh u i s h o u d i n g
en aanpassing van de nat u u rd oelen aan de mogelijkheden die het watersysteem biedt.
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8.3

Casestudies

Ter illustratie worden de maatregelen toegelicht die volgen uit casestudies Noo rd - Ne d e rland ,

De uitwerking van Waterrijk Deltametropool is een

Voor Utrecht bijvoorbeeld is een uitwerking van het

Amsterdam wordt bediend met meer open water in de

mooi voorbeeld hoe het principe ‘niet afwentelen’ in

zogenaamde netwerkmodel gemaakt. Dit biedt aan de

Amstelwig. Er wordt ‘overloopruimte’ gecreëerd voor

Delfland en Arn h e m - Ni j m e g e n ,u i tg evoerd door re s pe ct i evelijk Gro nt m i j, TAUW, en Ha s ko n i n g.

praktijk kan worden gebracht. Hier zijn mogelijkheden

westzijde van de stad het beste perspectief gezien de

het oppervlaktewater van Amstelveen en Amsterdam

Ze gaan in op regionaal waterbeheer in Hoog Ne d e rl a n d, Laag Nederland en het Rivierengebied.

uitgewerkt om op lokaal en regionaal schaalniveau te

overgang van oeverwal naar veenweidegebied. Het

Zuid-Oost. Nieuwe functies worden aan de stadskant

laten zien wat water kan bieden aan de stad en haar

netwerk heeft twee aftakkingen richting Leidsche Rijn.

tegen en in het water gesitueerd.

bewoners. Er wordt met name gedacht aan natuur,

Dit heeft tot doel het stedelijk watersysteem met het

In de casestudie Noo rd - Ne d e rland zijn diverse maatregelen onderzocht op hun effe ct i v i teit bij het

recreatie, wonen, maar ook aan kapitaalintensieve

boezemsysteem te verbinden. De aftakking biedt aan-

oplossen van het waterove rl a s t p ro b l e e m . De onderzochte technische en ruimtelijke maat re g e l e n

Noo rd - Ne d e rl a n d

landbouwteelten. Voor al deze functies moet het

leiding om de verkaveling van brede bos- en rietstro-

betreffen het ve rg ro ten van de afvoercapaciteit van het boezemsysteem, ve rm i n d e ring van de aan-

watersysteem ontwikkelingskansen bieden die geba-

ken stevig aan te zetten. In deze groenstructuren wordt

voer naar het boezemsysteem, ve rg roting van de be rg i n g s ca p a c i teit van het boeze m s ys teem en
het beter vasthouden van water in de bovenstroomse gebieden.

seerd zijn op de aanwezigheid van voldoende water

op enkele plekken in lage dichtheden gewoond. Op

van goede kwaliteit. Daarbij gaat het om berging van

deze wijze wordt een grote recreatieve en ecologische

een extreme regenbui en om seizoensberging voor

component aan het gebied toegevoegd.

Uit het onderzoek blijkt dat belangrijke winst is te boeken door het beter benutten van de huidige
i n f ra s t ru ctuur en een actiever bergingsbeheer (ant i c i pe ren via flexibel peilbeheer). Technische

pe ri oden met watertekorten.

m a at regelen (ve rg ro ten afvoercapaciteit) blijken het meest kosteneffectief te zijn. Vasthouden van
water in bovenstroomse gebieden, met lokale stuwtjes en door hermeandering van be ke n ,s coort
positief op ecologische duurzaamheid (veerkra c ht ) . Berging in de bodem op het Drents Plateau en
in natuurgebieden in het gebied van de Drentse Aa heeft een gunstig effect op de waterove rl a s t-

VOORBEELDEN KO S T E N M I N I M A L I S ATIE REGIONALE WAT E R S YS T E M E N

problematiek en is tevens gunstig in het kader van bestrijding van ve rd roging.
Ter illustratie zijn hier enkele resultaten opgenomen

leggen van retentiegebieden langs het boezemwater is

(in het retentiereservoir). De maatregel blijkt daardoor

van casestudies waarin een kostenminimalisatie is uit-

hier echter, economisch gezien, het meest gunstig.

economisch niet rendabel.

In extreem natte pe ri oden kan hiermee echter het waterove rl a s t p robleem niet volledig worden
o pg evangen. In de lager gelegen gebieden moet de bergingscapaciteit van het boeze m s ys te e m

gevoerd van schade en investeringen om de schade te
verminderen. Deze casestudies zijn uitgevoerd ten

Delfland

Conclusie uit de studie

worden vergroot en zullen gebieden moeten worden aangewezen die zo nodig geco nt ro l e e rd

behoeve van de uitwerking van de regionale norme-

Aanleggen van extra open water in de polders blijkt

In een aantal gebieden blijkt het watersysteem vanuit

onder water kunnen worden gezet om elders grote schade te voorkomen.

ring, zie de studie ‘Hoogwaternormering regionale

economisch gezien niet re n d a be l ,o m d at de extra

een kostenminimalisatie voor de huidige situatie op

watersystemen’ van HKV. Opvallend is dat bij een

ruimte hiervoor slechts tegen hoge kosten verkregen

orde te zijn, want technische noch ruimtelijke maatre-

Drie maat re g e l p a k ke t ten zijn geëvalueerd op basis van de afwe g i n g s c ri te ria waterove rl a s t,

kostenminimalisatie de technische maatregelen vaak

kan worden. Uitbreiding van de gemaalcapaciteit is

gelen zijn hier rendabel om het schaderisico verder te

duurzaamheid, kosten/baten en draagvlak:

goed scoren ten opzichte van ruimtelijke maatregelen.

voor enkele deelgebieden eventueel een optie.

reduceren.

•

In andere gebieden kan de situatie wel worden verbe-

•

Pakket 2: duurzaamheid staat voo ro p ;

Drenthe, Oude Vaart

terd, omdat het daar economisch rendabel is om met

•

Pakket 3: wateroverlast (ook lokaal) minimaliseren (scoort goed op draagvlak).

dat de andere oplossingsrichtingen positiever zullen

Alle onderzochte maatregelen, aanleg van een reten-

technische en ruimtelijke maatregelen de schadever-

scoren.

t i e be k ke n ,a f ko p pelen van een natuurgebied en ver-

wachting te reduceren.

In alle pakketten wordt ervan uitgegaan dat via een efficiëntere inzet van de huidige middelen en

groten van de berging in de bovenloop van de Oude

Normering op basis van een economische beschouwing

meer anticiperend peilbeheer reeds veel is te bereiken. Daarnaast betreft het bij pakket 1 en 3 vooral

Schouwen

Vaart, blijken niet rendabel omdat ze vrijwel geen

leidt niet per definitie tot een keuze voor technische

ve r be te ring van de infra s t ru ctuur en ruimtelijke maatregelen ter vergroting van de be rg i n g s ca p a-

De Commissie vindt echter dat ook andere cri te ria in de
afweging betrokken moeten worden, met als resultaat

Pakket 1: combinatie van de meest ka n s ri j ke maat re g e l e n ;

Vergroten van het oppervlak open water leidt niet tot

e f fe ct hebben op de reductie van schade. Ook bij kli-

maatregelen. In delen van Nederland, waar de grond-

citeit in en langs het boezemsysteem. In pakket 2 is vooral gekeken naar maatregelen die positief

een economisch optimale oplossing, ook niet als de

maatverandering verandert dit beeld niet, de huidige

prijzen relatief laag zijn en het grondgebruik nog rela-

s co ren op duurzaamheid, te weten flexibel pe i l be h e e r, berging in de bodem, berging op het Dre nt s

neerslag(intensiteit) verder toeneemt. Dit is wel het

situatie is dus optimaal.

tief extensief is, blijken ook ruimtelijke maatregelen

Plateau en hermeandering van be ke n .

geval voor uitbreiding van de gemaalcapaciteit.

economisch rendabel te kunnen zijn, soms zelfs meer
Storteldersbeek (Oost Gelderland)

rendabel dan technische oplossingen.

Dankzij ruimtelijke maatregelen kan voorlopig de uitbreiding van gemaalcapaciteit achterwege
blijven. Het watersysteem wordt veerkrachtiger en krijgt meer ruimte om extremen op te vangen en

Friesland

Vergroten van de afvoercapaciteit blijkt hier geen

De aanleg van retentiegebieden langs het boezemwa-

effect te hebbe n ,o m d at de afwatering in het gebied

De Commissie wijst erop dat indien voor genoemde

tijdelijk te be rg e n . Bij voo rt s c h rijdende stijging van de zeespiegel is op de langere termijn echter in

ter blijkt nu al en zeker in de toekomst economisch

reeds overgedimensioneerd is. Schade wordt in dit

voorbeelden ook gekeken wordt naar de andere afwe-

alle gevallen de bouw van een gemaal noodzakelijk om gro te re afvoeren op te vangen. Bij pakket 2

rendabel te zijn (tot max. 6.000 ha). Het ve rh ogen van

gebied dus niet veroorzaakt door de afwatering, maar

gingscriteria uit paragraaf 6.3, niet-technische oplos-

is dat over 25 jaar nodig, bij pakket 3 na ruim 30 jaar en bij pakket 1 pas na 40 jaar. De kosten van

boezemkaden en uitbreiden van de gemaalcapaciteit

door de snelle ontwatering. Retentie bovenstrooms

singsrichtingen er positiever uit komen.

pakket 1 en 3 zijn globaal ve rg e l i j kb a a r, pakket 2 is ongeveer een factor 3 duurder. In alle gevallen

zijn nu niet rendabel, maar worden dat wel in de toe-

leidt wel tot schadereductie benedenstrooms, maar

blijven gebieden nodig die bij bovenmaatgevende afvoer of regenval geco nt ro l e e rd onder water

komst als de kans op schade verder toeneemt. Het aan-

tegelijkertijd tot toename van schade bovenstrooms

gezet kunnen wo rd e n .
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Delfland
In de casestudie Delfland is va s tg e s teld dat een drietal soorten maatregelen nodig is:
•

Ma at regelen op boezemniveau (verbreding en verdieping, ve rh ogen van kades, ve rg ro te n

•

Ma at regelen in de polders (re te ntiegebieden en gebieden die bij bovenmaatgevende regenval

•

Kleinschalige maatregelen in het stedelijk gebied (afko p pe l e n , lokale berging, vasthouden bij

gemaalcapaciteit)
g e co nt ro l e e rd onder water gezet kunnen worden)
de bron)
Om tot een duurzame oplossing te komen is voorgesteld om de drie groepen van maat re g e l e n
parallel uit te voe re n . Vooral de grootschalige maatregelen op boezemniveau en in de polders zijn
effectief. Deze zijn echter ook relatief duur. De reconstructie van het Westland als glastuinbouwgebied
biedt mogelijkheden om meer ruimte te maken voor water. De veerkracht van het systeem wordt
vooral positief beïnvloed door water langer vast te houden in de polders en in de stedelijke gebieden.
Bro n g e ri c hte maatregelen (bijvoorbeeld in het stedelijk gebied) kunnen in belangrijke mate
bijdragen aan het bewuster omgaan met water en de daarmee verbonden risico’s. Ac ce p t atie van
g e co nt ro l e e rde risico’s kan worden bereikt mits inwoners goed worden geïnfo rm e e rd over de
gehanteerde norm e ri n g, de ve ra ntwoo rd e l i j kheden van waterschap, gemeente en provincie, en
over het omgaan met schades. Het hoogheemraadschap en de gemeenten moeten een actievere
rol spelen bij de communicatie met de inwoners in het gebied.
De ruimte is schaars in Delfland. Voor zover wel realiseerbaar moeten ruimtelijke maat re g e l e n ,o m
wateroverlast te be pe rke n ,d oor de provincie en gemeenten planologisch worden ve ra n ke rd.
Arn h e m - Ni j m e g e n
In de casestudie Arnhem–Nijmegen is gebleken dat bij de planvorming rond de VINEX-locatie
Waalsprong veel aandacht is gegeven aan het watersysteem en het waterbeheer in deze stadswijk.
Bij de planning is echter het aspect van toekomstige extreme ri v i e ra f voeren niet aan de orde
gekomen. Het is ook niet van rijkswege ingebracht bij de goedkeuring en vaststelling van de plannen.
Gevolg is dat het leggen van een groene rivier rond het knelpunt Nijmegen nu ernstig wo rd t
bemoeilijkt door de va s tg e s telde en reeds in uitvoering genomen plannen. Dit voorbeeld illustreert
dat nadenken over water op lokaal niveau reeds ingang heeft gevonden maar dat nog onvo l d oe nde wordt afgestemd op regionale en boven-regionale watersystemen. Naast de lokale afwegingen
met betrekking tot water dient daarom ook een boven-regionale afweging plaats te vinden.

8.4

‘Geen-spijt’ m a at re g e l e n

‘Geen-spijt’ maatregelen zijn uitvoe ri n g s m a at regelen die volgens de Commissie bij alle mogelijke
ontwikkelingen nodig zijn. De reeds eerder in dit hoofdstuk genoemde maatregelen zijn:
•

Het pakket van maatregelen tot 16.000 m3/s uit Ruimte voor de Rivier;

•

Het op korte termijn aanwijzen van Rijnstrangengebied en Ooijpolder als retentiegebied;

•

Het ve rg ro ten van de spuicapaciteit op de Afsluitdijk;

•

Het alvast reserveren van geschikte ruimte voor wate r be rging in de regionale wate r s ys te m e n .

Verder geeft de Commissie in overweging om alle voorgenomen maatregelen voor wate r be h e e r,
inclusief ruimtelijke ontwikkelingen in ove rl a s tg evoelige gebieden, te heroverwegen op basis van
de uitgangspunte n ,o p l o s s i n g s ri c htingen en maatregelen die door de Commissie zijn voo rg e s te l d.
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TY PE MAAT R E G E L

REGIONAAL HOOG NEDERLA N D

REGIONAAL LA AG NEDERLA N D

R I V I E R E N ,N ATTE HART, K U S T

G ROTE STEDEN

V E RG ROTEN SPONSWERKING,
VERMINDEREN AFWENTELING

B E PERKT EFFECT
(MINDER DAN 10 MM
E XT RA BERG I N G )

AANZIENLIJK EFFECT (MEER DAN
M A ATREGELEN V I A I N T E R10 MM EXT RA BERG I N G ) ; VEEL
N ATIONALE RIVIERCO M M I S S I E S
EFFECT IN ZUIDW E S T- N E D E R LA N D,
F L EVO LA N D, KOP VAN
N O O R D - H O L LA N D, WADDENKUST

EFFECT D. M . V. PI E K B E RGING IN
G RO N I N G E N ,L E E U WA R D E N , DEN BOSCH,
B R E D A ,D E L F T, G O U D A , ZO E T E R M E E R

VOLDOENDE FYSIEKE MOGELIJKH E D E N ,M . U . V. GEBIED GLA S T U I N B O U W. INZET EHS EFFECTIEF IN
O O S T- G RO N I N G E N ,F L EVO LAND EN
Z U I D - H O L LA N D

VANWEGE OV E R LAST UIT BOV E N S T ROOMS
GELEGEN GEBIEDEN: M E P PE L ,
A M E R S F O O RT, E I N D H OV E N , DEN BOSCH,
T I L BU RG ,B R E D A

9.1

Ruimte voor water
Hoewel technische oplossingen op voo rh a n d

gericht op afvlakking van piekafvoeren dan op

g oe d ko per lijken om de problemen van wa te r-

het zo snel mogelijk afvoeren van het wa te r.

overlast op te lossen, is de Commissie er van

Ook ru i m te l i j ke oplossingen kunnen niet alle

overtuigd dat dit voor de lange termijn geen

problemen oplossen. Soms omdat ru i m te l i j ke

verstandige keuze is. Ve rh oging van dijken en

oplossingen niet mogelijk zijn of omdat ze veel

kades leidt er toe dat bij toenemende afvoe re n

te duur worden vanwege gepland of reeds

de maatgevende hoog wa terstanden nog verder

aanwezig ru i m te g e b ru i k . In andere gevallen

zullen stijgen. De schades in geval van dijk-

omdat de afwa te ring in de toekomst geconfron-

d oo r b raak worden daardoor alleen maar

teerd wordt met hogere buite n wa te r s t a n d e n

g ro te r. De Commissie is van mening dat de

als gevolg van onder andere zeespiegelstijging.

watersystemen ruimer gedimensioneerd moeten

In dit laatste geval zullen op langere termijn

worden om de nu voorkomende hoog wa te r-

ru i m te l i j ke maatregelen aangevuld moe te n

standen in de toekomst niet verder te laten

worden met extra gemaalcapaciteit. Dit hoofd-

toenemen en, waar mogelijk, te ve rl a g e n .

stuk gaat dieper in op de mogelijkheden van

Maatregelen kunnen beter en veiliger wo rd e n

ru i m te l i j ke maatregelen.

Ruimtelijke maat re g e l e n

Een veelheid van maatregelen is denkbaar om meer ruimte voor water te krijgen.De tabel op de
RETENTIE EN BERG I N G

TE WEINIG MOGELIJKHEDEN
B OV E N S T ROOMS IN BEEKDALEN,
MAAR VOLDOENDE IN DE OV E RG A N G S ZO N E S . INZET EHS EFFECTIEF IN MIDDEN- EN OOSTB RA BA N T, L I M BU RG EN DRENTHE

VOORSTELLEN VAN RWS VOOR
LANGS DE RIVIEREN GELEGEN
G E B I E D E N . OP KO RTE T E R M I J N :
R I J N S T RA N G E N ,O O I J P O L D E R ,
BIESBOSCH

l i n ke rpagina uit het ra p po rt ‘Ruimte voor wate r be rg i n g’ vanArcadis, W L | De l ft Hydraulics en Alterra
geeft een systematisch ove rz i c ht van verschillende maatregelen. Tevens is per watersysteem aangegeven welke acties daarbij horen en welke effe ct i v i teit verwacht mag wo rd e n .
De strategie van eerst vasthouden en opvangen en dan pas afvoeren be te ke nt dat de bergingscapaciteit in de bodem zoveel mogelijk moet worden benut en dat ruimte gevonden moet wo rd e n

RUIMTE VOOR AFVO E RV E R B E T E R I N G

GEBIEDEN DIE BIJ BOV E N M A ATG EVENDE AFVOER OF REGENVAL
G E CO N T ROLEERD ONDER WATER GEZET
KUNNEN WO R D E N

V E RG ROTEN BOEZEMCA PACITEIT
(ZIE OOK BERG I N G )

AANWIJZEN VAN POLDERS LANGS
DE GROTERE BOEZEMS

U I T E RWA A R D - V E R LAGINGEN EN
AC H T E RWA A RTSE DIJKVERPLA ATSINGEN LANGS DE GROTE RIVIEREN
ZIJN VOLDOENDE VOOR DE
VOORZIENE VERHOGING VAN DE
M A ATG EVENDE AFVO E R E N

G ROENE RIVIEREN LA N G S :M A A S T R I C H T,
RO E R M O N D, V E N LO, DEN BOSCH,
N I J M E G E N ,D O R D R E C H T, A R N H E M ,
Z U T PH E N ,D EV E N T E R , KA M PE N

DOOR RWS VO O RGESTELDE
GEBIEDEN ZOALS DELEN VAN DE
B O M M E L E RWA A R D, T I E L E RWA A R D E N ,
B E RGSCHE OV E R LA AT

BELEIDSOPTIES VOOR RUIMTE VOOR WATER

om de bergingscapaciteit van het watersysteem te vergroten. Het betreft hier ruimte die stru ct u re e l
onderdeel moet worden van het wate r s ys te e m ,b i j voorbeeld door uitdieping en verbreding van
het winterbed van de rivier, door uitbreiding van het areaal oppe rv l a k tewater en door het cre ë re n
van re te ntiegebieden langs de rivier of langs watergangen. Deze maatregelen zijn zeer effectief om
hoogwaterstanden te ve rl a g e n .
Het vasthouden van water is in zijn algemeenheid ook gunstig voor de waterkwa l i te i t, omdat
minder gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten in droge pe ri od e n . Ook de bodemdaling
in veengebieden wordt hierdoor afg e re m d.

9.2

Uitwerking maatregelen

Hoofdwate r s ys te e m
In het rivierengebied is extra ruimte nodig om de afvoe rm og e l i j kheden te ve rg ro ten (uiterwaardve rl a g i n g, d i j k ve rl e g g i n g, groene rivieren). Voor het IJsselmeer is extra ruimte voor (hori zo nt a l e )
wate r be rging niet realistisch omdat dit zeer veel oppervlak zou kosten wil het effectief zijn.
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Voor de Rijn zijn inte rn ationaal afs p ra ken nodig om te bevorderen dat in Duitsland maat re g e l e n
worden genomen om water langer vast te houden in de regionale systemen. In extreme omstandigheden zal dat echter maar be pe rkt effect kunnen hebben, zie het ra p po rt ‘Maatregelen in het
stroomgebied van de Rijn’ van RIZA en WL|Delft Hydraulics.
Voor extreme situaties met bovenmaatgevende afvoeren zijn altijd gebieden nodig die gecontroleerd onder water gezet kunnen wo rd e n . Voor de Rijntakken be t re ft dat nu de extra afvoer boven
de maatgevende afvoer van 15.000 m 3/s en vanaf 2001 boven 16.000 m3/s. Tot welke afvoer ruimte
moet worden gereserveerd is een min of meer arbitraire keuze. RWS heeft dat ook nog niet vastgelegd, maar alleen gebieden aangegeven, die geschikt lijken. Door de Ooijpolder en het
Rijnstrangengebied in te zetten als re te nt i e polders kan de piek-afvoer op de Rijn tijdelijk wo rd e n
ve rm i n d e rd met bijna 1.000 m 3/s
Regionale sys te m e n
Ma at regelen om de sponswerking van het systeem beter te benutten kunnen effectief zijn om
afvoe rp i e ken af te vlakken. Overtollig water wordt dan niet direct afgewenteld op lager gelegen
gebieden. In hellende gebieden zijn dergelijke maatregelen minder effe ct i e f, zeker onder ext re m e
omstandigheden. In Hoog Nederland levert dit hooguit een extra berging op van tien millimeter.
In vlakke gebieden in laag Nederland blijkt deze maatregel wel effectief te zijn. Afvoe rp i e ken
kunnen met tien tot vijfentwintig procent worden afg ev l a k t.
REGIONALE WAT E R E N
BEEKDALEN
RETENTIEPOLDERS

Voor de regionale systemen bestaan nog geen normen, maar ook hier zal extra ruimte nodig zijn

I N LA AT P O L D E R S

voor de opvang van bovenmaatgevende afvoeren. De mogelijk geschikte gebieden voor wate r be r-

R E T E N T I E / I N LA AT P O L D E R S

ging zijn we e rg e g even op de aangepaste wate r be rg i n g s ka n s e n ka a rt van het IPO. Om een indruk te

R I J K S WAT E R E N
BU I T E N D I J K S E G E B I E D E N
BINNENDIJKSE GEBIEDEN
CA LAMITEITENGEBIEDEN RIVIEREN

krijgen van de benodigde ruimte is uitgegaan van een neerslag-hoeveelheid van 75 millimeter per
ZO E KGEBIEDEN VOOR WAT E R B E RG I N G
b ro n : Arca d i s, W L | De l ft Hy ra u l i c s, Al te rra
W E E RG E G EVEN ZIJN DE GEBIEDEN DIE
QUA LIGGING, MAAIVELDHOOGTE EN
B E PERKTE ECONOMISCHE WAARDEN
IN AANMERKING KOMEN VOOR WAT E R B E RG I N G .

dag, na een voorafgaande natte pe ri ode en bij stremming van de lozing onder vrij verval.
Een dergelijke hoeveelheid neerslag had in de afgelopen jaren een kans van voorkomen van
1/100 per jaar (op basis van KNMI-gegevens). In de toekomst zal de kans op een dergelijke neerslaghoeveelheid toenemen tot 1/80 à 1/40 per jaar. In zo’n extreme situatie komen grote delen in Laag
Nederland blank te staan, waarbij de hoeveelheid te bergen water meer dan veertig millimeter
be d ra a g t. Ook in Hoog Nederland zal op vele plaatsen, vooral in en langs beekdalen, op grote
schaal wateroverlast optreden, waarbij het de hoeveelheid te bergen water va ri e e rt van minder

IN W E S T- N E D E R LAND IS IN PRINCIPE
VEEL ZO E K RUIMTE VOOR DE BENODIGDE
RETENTIEGEBIEDEN EN INLA ATPOLDERS
(TEN BEHOEVE VAN ONTLASTING
VAN DE BOEZEMWAT E R E N ) .

dan tien tot meer dan veertig millimeter.
In Laag Nederland zijn in principe voldoende mogelijkheden voorhanden voor retentie en berging,
met uitzondering van het glastuinbouwgebied. In de hellende gebieden in Hoog Nederland zijn er
be pe rk te mogelijkheden, voornamelijk in de beekdalen. In de vlakkere overgangszones zijn wel

IN HET OOSTEN EN ZUIDEN
IS DE ZO E K RUIMTE VEEL KLEINER.
RUIMTE VOOR WAT E R B E RGING MOET DAAR
VO O RAL IN DE BEEKDALEN
WORDEN GEVO N D E N .

geschikte gebieden te vinden. Hoewel er voldoende laaggelegen gebieden geschikt zijn voor
waterberging, zal het niet eenvoudig zijn om deze gebieden daadwerkelijk beschikbaar te krijgen.
Vaak is de planologische inpasbaarheid een probleem en stuiten dergelijke oplossingen op bestuurlijke en maatschappelijke weerstanden.
Stedelijke gebieden
Ook voor stedelijke gebieden is een analyse uitgevoerd. Met als resultaat stedelijke gebieden waar
voldoende ruimte kan worden gevonden voor het vergroten van de bergingscapaciteit en stedelijke
gebieden waar dit niet lukt. In de laatste gebieden moet ruimte worden gevonden in de stadsrand
of in het aangrenzende hoofdwate r s ys te e m . In andere gevallen zullen buiten de stad en bovenstrooms specifieke maatregelen nodig zijn om de toestroom naar de stad af te remmen of af te leiden.
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G RO OTTE STEDELIJK GEBIED
< 15 KM 2
< 25 KM 2

Ko s te n

>25 KM 2
ZO E K RUIMTE WAT E R B E RG I N G
GEEN ZO E K RUIMTE NODIG

Het beschikbaar krijgen van ruimte voor water in het stedelijk en landelijk gebied brengt aanzienlijke financiële consequenties met zich mee. Hoge gro n d p ri j zen hebben tot gevolg dat grond zeer

BINNEN DE STA D
BINNEN EN BUITEN DE STAD (< 15 HA)
BINNEN EN BUITEN DE STAD (> 15 HA)
BINNEN DE STAD EN IN AANGRENZEND HOOFDWAT E R S YS T E E M

ZO E K RUIMTE VOOR WAT E R B E RGING
IN STEDELIJK GEBIED
b ro n : Arca d i s, W L | De l ft Hy ra u l i c s, Al te rra

intensief wordt gebruikt. Dit be te ke nt intensieve productie in de land- en tuinbouw of inri c ht i n g
als stedelijk en industriegebied met hoge inve s te ringen per hectare. Om de kosten te be pe rken
moet zoveel mogelijk naar ka n s ri j ke combinaties van functies worden gezocht.

G ROENE RIVIEREN
B E E K D A L B E RGING < 15 HA
B E E K D A L B E RGING > 15 HA

VOOR STEDEN MET WAT E ROV E R LAST IS NAGEGAAN
OF EXT RA RUIMTE VOOR WAT E R B E RGING NODIG IS.
ZO IS HET IN NIJMEGEN NIET NOODZAKELIJK
OM DE WAT E R B E RGING IN DE STAD TE V E RG ROT E N ,
WEL IS EEN GROENE RIVIER NODIG
OM HOGE RIVIERA F VOEREN OM TE LEIDEN.
IN AMSTERDAM IS WEL EXT RA RUIMTE
VOOR WAT E R B E RGING NODIG, DEELS KAN
DIT BINNEN DE STAD WORDEN GEVO N D E N ,
VOOR EEN ANDER DEEL IS BERGING IN HET
AANGRENZENDE HOOFDWAT E R S YSTEEM NODIG.

9.3

Combinatie van functies

Nat u u rg e b i e d e n
Uit overleg met natuur- en milieuorganisaties blijkt dat binnen bestaande natuurgebieden extra
bergingscapaciteit voor water samen kan gaan met het bestrijden van de verdrogingsproblematiek.
Wel moeten de natuurbeschermingsdoelen veilig worden gesteld. Daarom dient veel aandacht te
worden gegeven aan de kwaliteit van het in te laten water. Verslechtering van de waterkwaliteit
zou de nat u u rd oelen te veel kunnen schaden. Mogelijk zou hier en daar een bijstelling van ty pe n
n at u u rd oelen een oplossing kunnen bieden. Binnen nieuwe natuurterre i n e n ,b i j voorbeeld de nog
te realiseren EHS, zijn in principe goede mogelijkheden voor combinaties met wate r be rg i n g.
Vooral het streven naar gro te re eenheden natuur, met name recreatieve ‘struin-natuur’ in de nabijheid van steden, geeft een uitstekende mogelijkheid voor koppeling met de be h oe fte aan waterbe rg i n g. Dergelijke standpunten blijken ook uit diverse publicaties van genoemde organisaties.
Laaggelegen extensieve graslanden en natuurgebieden bieden de beste kansen om co m b i n at i e s
met (tijdelijke) wate r be rging te vinden. De schade door overstroming zal hier meestal be pe rkt zijn,
mits de overstroming van korte duur is en de kwaliteit van het water geen negatieve effecten heeft
op de nat u u rl i j ke vegetaties. In grote delen van Nederland (Oost-Groningen, Dre nt h e, Flevoland,
Midden- en Oost-Brabant, Limburg en Zuid-Holland) kan mogelijk binnen de EHS ruimte worden

BENODIGDE RU I M T E

gevonden voor de tijdelijke opvang van extreme afvoeren. De EHS ligt echter niet altijd op de juiste

0 - 50%
50 - 100%

p l a at s, niet voor een optimale ontwikkeling van natte natuur, maar ook niet om water te kunnen

100 - 150%

opvangen. De Commissie pleit er daarom voor in het EHS-beleid alsnog de meest watervriendelijke

> 150%

oplossing te kiezen. In andere gebieden biedt de EHS onvoldoende soelaas voor wate r be rg i n g.
EFFECT BERGING
IN DE ECO LOGISCHE HOOFDSTRU C T U U R
b ro n : Arca d i s, W L | De l ft Hy ra u l i c s, Al te rra

Hier zal ook ruimte binnen de landbouwgebieden moeten worden gevonden.
Land- en tuinbouw
In overleg met LTO blijkt dat de land- en tuinbouw uitd ru k kelijk een rol willen vervullen in de

W E E RG E G EVEN IS IN WELKE MATE DE EHS
EEN OPLOSSING KAN BIEDEN VOOR HET VINDEN
VAN RUIMTE VOOR WAT E R B E RG I N G .
ZO KAN IN NOORD-HOLLAND EN FRIESLAND
O N VOLDOENDE BERG I N G S RUIMTE WORDEN
G EVONDEN BINNEN DE EHS, T E RWIJL INGROTE
DELEN VAN OOST- G RO N I N G E N , DRENTHE EN
O O S T- B RA BANT WEL VOLDOENDE RUIMTE
VOOR WAT E R B E RGING KAN WORDEN GEVONDEN BINNEN DE
EHS.

oplossing van de problemen met het wate r be h e e r. Dit begint al in de haarvaten van het sys te e m .
Er zijn inte re s s a nte combinaties van ruimtegebruik mogelijk. Het beleid moet de cre at i v i teit van
g ro n d g e b ru i kers en lokale overheden stimuleren om combinatiemogelijkheden met bijvoo r be e l d
re c re atie te zoe ke n . In heri n ri c htings- en re co n s t ru ct i e p ro j e cten (intensieve veehouderij, glastuinbouw) moet water een duidelijke plaats krijgen. Voorbeeldprojecten zijn belangrijk vanwege de
uitstraling dat er nieuwe kansen liggen voor de landbouw.
Overigens kan er wel een spanningsveld bestaan tussen de inrichting gericht op kwa nt i te i t s be h e e r
en die gericht op kwaliteitsbeheer. In het eerste geval wordt intensief ruimtegebruik bij voorkeur
op de hoger gelegen gronden gesitueerd (minder schade door waterove rl a s t ) , terwijl in het tweede
geval intensief ruimtegebruik juist in de lager gelegen delen wordt gesitueerd vanwege mogelijke
emissie van schadelijke stoffen. Voor dit spanningsveld bestaan geen algemeen geldende oplossingen, een gebiedsgerichte afweging is nodig om de meest optimale situatie te creëren.
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Wonen en re c re at i e

niet als harde ruimteclaims kunnen worden gezien. Voor ruimtereserveringen om ongewenste ont-

Extra bergingscapaciteit kan ook worden gevonden door het oppervlak aan open water (kanalen,

wikkelingen tegen te houden heeft de Commissie geen getallen opg e n o m e n ,o m d at dit volgens

m e re n ,p l a s s e n , boezems, nevengeulen) uit te breiden en meer flexibel peilbeheer toe te staan.

haar nu nog niet mogelijk is.

Dit biedt interessante mogelijkheden in combinatie met re c re atie en wonen op en aan het water.
De re a l i s at i e ko s ten kunnen zo worden gedeeld met meerdere financiers. In bestaande en nieuwe

Voor de regionale wate r s ys temen schat de Commissie dat tot 2050 ongeveer 50 duizend hectare

stedelijke gebieden kan dit een impuls geven aan het realiseren van waterbergingsgebieden.

nodig is voor retentiegebieden en voor ve rg roting van het wate ro p pe rvlak als onderdeel van het

In bestaand stedelijk gebied zal koppeling met re co n s t ru ctieplannen nodig zijn om de be n od i g d e

wate r s ys teem om de maatgevende situatie op te kunnen vangen. Geschat wordt dat de helft van

ruimte te cre ë re n . In het rapport ‘Ruimte voor Wate r be rg i n g’ van Arcadis, W L | De l ft Hydraulics en

deze gebieden wordt aangekocht. Voor de andere helft wordt uitgegaan van een beheervergoeding

Alterra wordt aangegeven dat aanvullende financieringsmogelijkheden met name vanuit de functies

waarbij gebruik voor landbouw of natuur mogelijk blijft.

wonen en re c re atie zijn te verwachten. Voor andere functies, zoals landbouw en natuur, zal het
vooral neerkomen op ko s te n be s p a ringen door ze met wate r be rging te combineren.

De kans dat daarvoor aangewezen gebieden bij bovenmaatgevende omstandigheden daadwerkelijk geco nt ro l e e rd onder water gezet moeten worden is gering. Daarom pleit de Commissie ervoor

9.4

het regulier grondgebruik geen beperkingen op te leggen, maar ingrijpende heri n ri c hting van

Benodigde ruimte

deze gebieden niet toe te staan. Voor deze gebieden geldt een ander regiem dan voor re te nt i e-

In het ra p po rt ‘Ruimte voor Wate r be rg i n g’ is aangegeven welke ruimte voor wate r be rging nodig is

gebieden. Deze gebieden moeten zorgvuldig door gemeente n ,p rovincie of rijk worden aangewezen

voor de verschillende onderdelen van het watersysteem. Daarbij is onderscheid gemaakt in de

via procedures voor de ruimtelijke ordening, maar ze hoeven niet te worden verworven. Wel zijn op

volgende categorieën:

een aantal plaatsen beschermende maatregelen nodig en zullen de eigenaren compensatie moe te n

•

ontvangen bij gebleken schade, waardedaling of exploitatieve rl i e s.

Fu n ct i eve ra n d e ri n g, in geval van pe rm a n e nte of frequente berging van water. Bijvoo r be e l d
f u n ct i eve ra n d e ring van landbouw naar berging en natuur, vergroting boezems of open watero p pe rv l a k ,o pe n b a re ruimte in de stad voor piekberging;

•

Fu n ct i e behoud met interve nt i e, voor minder frequente wate r be rg i n g. Bijvoorbeeld extensieve
landbouw met berging of re te nt i e, n at u u rgebieden met berging of re te nt i e ;

•

Ruimte re s e rvering om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Bijvoorbeeld gebieden
die bij bovenmaatgevende afvoer of regenval geco nt ro l e e rd onder water gezet kunnen worden
en zonering langs de kust

NU TOT 2015

2015 – 2050

FUNCTIEWIJZIGING

FUNCTIEBEHOUD

RIVIEREN
N ATTE HART
KUST
REGIONALE SYS T E M E N
STEDEN

13.000

13.000
7.000

7.000
7.000
2.000

8.000

TOTA A L

29.000

28.000

TOTA A L

FUNCTIEWIJZIGING

TOTA A L
FUNCTIEBEHOUD

26.000
7.000
7.000
15.000
2.000

5.000

13.000

1.000
17.000
4.000

18.000

57.000

27.000

31.000

TOTA A L
18.000
7.000
1.000
35.000
4.000

44.000
8.000
50.000
6.000

58.000

115.000

S C H ATTING BENODIGDE RUIMTE VOOR WATER (HA’S) IN EN LANGS HET HOOFDWAT E R S YSTEEM (RA P P O RT ARCA D I S , WL|DELFT HYDRAULICS EN ALT E R RA)
EN IN DE REGIONALE WAT E R S YSTEMEN (RA P P O RT ’ONDERBOUWING KO S T E N RAMINGEN W B 2 1 ’ VAN DE BOUWDIENST OP BASIS VAN BEWERKING W B 2 1 )

In de bovenstaande tabel is een grove indicatie gegeven van de ruimte die in de komende decennia nodig zal zijn voor uitbreiding van de wate r be rg i n g s ca p a c i te i t. De getallen voor de regionale
systemen zijn gebaseerd op het opvangen met behulp van retentiegebieden van een afvoervergroting van tien procent in 2050 volgens het middensce n a ri o. De getallen mogen niet te absoluut
geïnte rp re te e rd wo rd e n ,o m d at ze sterk afhangen van de maatregelen die de waterbeheerders in
de toekomst uit gaan voeren en de wijze waarop ze dat gaan doen. Bijvoorbeeld de plek waar ze
waterberging cre ë re n . De Commissie wijst er daarom met nadruk op dat de getallen in de tabel
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10 St u ri n g

10.1

VOORBEELDEN CO M M U N I CAT I E

In het voorgaande heeft de Commissie diverse

houdkundige maatregelen. De Commissie

keren aan de orde gesteld dat maatregelen

onderkent de volgende cruciale thema’s voor

nodig zijn om de sturing van het waterbeleid te

verbetering van de sturi n g :h e rke n n e n ,e rkennen

versterken. Om het belang daarvan te onder-

van en draagvlak voor waterbeheer, een andere

s t re pen wijdt zij een afzonderlijk hoo fd s t u k

aanpak van het beleid door overheden en uit-

aan voorstellen die de sturing kunnen

werken van de andere aanpak voor het hoofd-

ve r be te re n . Deze voorstellen komen voort uit

wa te r s ys teem en voor de regionale wa te r-

de geco n s t a te e rde (huidige en toekomstige)

s ys te m e n . Per thema wordt in dit hoofdstuk

kn e l p u n te n , de visie van de Commissie op het

aangegeven welke sturingsmaatregelen de

waterbeheer en de voo rg e s telde wa te rh u i s-

Commissie nodig acht en wa a ro m .

Herkenning, erkenning en draagvlak

De verbreding van het waterbeheer brengt met zich mee dat steeds meer partijen een rol spelen
zaak om waarden te behouden. In de context van

Bij sturing uitgaan van wat er leeft

bij wate rv ra a g s t u k ke n , met name bij het vinden van ruimte voor water.

leeft als water leeft’ heeft Ac ca nto op verzoek van de

water valt te denken aan dorpen op palen in laaggele-

De Raad voor het Milieubeheer heeft op basis van

De Commissie gaat uit van de huidige bestuurlijk/organisatorische indeling: ri j k ,p rovincies,

Commissie de beleving van water(beheer) door bur-

gen polders, woningen die als dijk fungeren met aan

onderzoek voorwaarden geformuleerd waaraan moet

gemeenten en waterschappen. Als ze deze indeling ter discussie stelt leidt dit alleen maar af van

In het rapport ‘Mens & Water, onderzoek naar wat er

gers, en de rol en opstelling van burgers beschouwd.

de ene kant uitzicht op een polder en aan de andere

worden voldaan om acceptatie van maatregelen te ver-

de werkelijke problemen. De Commissie richt haar aandacht daarom vooral op onderkenning van

Ter illustratie worden uit dit rapport enkele prikkelen-

kant uitzicht in het water, parkeergarages onder het

werven. In volgorde van belang gaat het om (1) effec-

de problemen in brede kring, s a m e n we rking en interbestuurlijk ove rl e g.

de voorbeelden over communicatie aangehaald.

water van de Amsterdamse grachte n ,e tc.

tiviteit van de maatregel, (2) eerlijke verdeling van de
eraan verbonden lasten, (3) overheid die zelf het

Instelling van een Nationaal Pl at fo rm Water

Meervoudig ruimtegebruik

Kennis

goede voorbeeld geeft, (4) relatief eenvoudige uitvoer-

Zowel op rijksniveau als op regionaal stroomgebiedniveau is integrale en interactieve samenwerking

In Nederland is ruimte een schaars goed. Met grote

Omgaan met water vereist inzicht, bewustzijn en

baarheid van de maatregel en (5) niet al te hoge

n od i g, waarbij het principe van niet afwentelen uitgangspunt is voor de wate rh u i s h o u d i n g, het

inspanningen zijn moerassen in cultuur gebracht en

betrokkenheid. Kennis vormt hiervoor het fundament.

kosten voor de burgers. Met afstand staat de effe ct i-

bestuur en de financiën. Op rijksniveau be te ke nt dit dat de ministeries die bij het waterbeheer

nog maar enkele decennia geleden is het platteland op

Het gros van de burgers beschikt over weinig kennis

viteit van een maatregel op de eerste plaats. Een hoge

betrokken zijn meer samen moeten werken. De andere overheden en belangenorganisaties moeten
daarbij een rol hebben. De Commissie beveelt daartoe aan een Nationaal Platform Water in te stellen.

zijn kop gezet om de productie van de landbouw dras-

van watersystemen en waterbeheer.Water is daarbij

effectiviteit betekent dat doelen worden gehaald. Uit

tisch te ve rh og e n . Het gros van de huidige bevolking

meer dan een te overwinnen vijand. Het is ook bron

onderzoek blijkt dat generieke uitspraken over ruimte

heeft dat nog meegemaakt. Maatschappelijke verande-

van groen, geld en geluk. Omgaan met kennis en

voor water nauwelijks een snaar raken. Door meer uit

Het betreft een pe rm a n e nt nationaal plat fo rm waarin gezien de benodigde verbreding van het

ringen doen de behoefte aan landbouwgrond nu ver-

verspreiding van kennis voorziet in een behoefte.

te gaan van wat er specifiek in een bepaalde streek

waterbeheer alle overheden en betrokken belangenorganisaties part i c i pe re n . Daarin worden de

minderen en de behoefte aan ruimte voor wonen, wer-

Zo trokken inleidingen en aansluitende discussies over

leeft wordt soms belangrijke kennis ingebracht vanuit

condities voor ze l fs t u ring door de betrokken organisaties geschapen. Het platform heeft geen

ken en recreëren sterk toenemen. Om sociaal-culturele

water tijdens avonduren in gemeenten als Hilversum

de streek en kan er door bestuurders maatwerk wor-

besluitvormende macht.

redenen is het dan ook voorstelbaar dat het creëren

en Vught volle zalen met zeer geïnteresseerde burgers.

den geleverd.
Uitwerken van een heldere communicatiestrategie

van ruimte voor het opvangen van tijdelijk overtollig
water (nog) nauwelijks wordt begrepen. Een combina-

Inte ra ct i eve planvorming

Het blijkt dat water bij politici, bestuurders en burgers onvoldoende op de agenda staat. Men her-

tie met natte natuurontwikkeling maakt de acce p t at i e

Plannen die op een meer open wijze zijn opgesteld zijn

kent de knelpunten onvo l d oe n d e, laat staan dat men erkent dat soms pijnlijke oplossingen die

niet veel groter. Om tot substantiële ruimte voor water

over het algemeen rijker qua inhoud en kunnen met

ruimte en geld kosten noodzakelijk zijn. Om meer waterbewustzijn bij de verschillende actoren te

te kunnen komen is het van belang pe r s pe ct i even te

minder moeite in de praktijk worden gebracht.

bevorderen is een grootschalige watercommunicatiecampagne nodig. Naast de bedreigingen van

bieden voor (mede-)gebruik door mensen. Meervoudig

Interactief maakt kennelijk ook intern actief.

ruimtegebruik is met 16 miljoen mensen pure nood-

water dienen daarin vooral de kansen van water benadrukt te wo rd e n . Hierdoor wordt tevens het
draagvlak vergroot voor het vinden van ruimte voor water, de stijgende kosten en het anders verdelen van de kosten.
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Ce nt raal bij een goede communicatie staat de herkenning en erkenning van de huidige en toe-

Om te voorkomen dat dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen de ruimte voor water nog verder

komstige opgaven en oplossingen voor het wate r be h e e r, zowel binnen, maar vooral ook buiten

be pe rke n ,s telt de Commissie voor dat besluiten over ruimteclaims voor grootschalige of klein-

het wate rc i rc u i t. De Commissie beveelt aan een heldere communicatiestrategie uit te werken.

schalige maar ingrijpende locatieontwikkelingen niet meer mogen worden genomen zonder een

Hiermee worden kansen en bedreigingen helder in beeld gebracht, ook aan de minder direct

watertoets. De Commissie denkt daarbij onder meer aan nieuwe woningbouwlocaties, be d ri j ve n-

be t ro k ke n e n . Tevens worden het andere waterbeleid en de regie daarvan geco m m u n i ce e rd.

terreinen, glastuinbouwcomplexen en infra s t ru ct u u r. Om de watertoets bij de invoering ervan kans
van slagen te geven wil de Commissie de toets alleen invoeren voor locatiebesluiten. De werkings-

Opstellen van een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringsprogramma water

sfeer kan op basis van een evaluatie na vijf jaar worden uitg e b re i d.

Voor een heldere communicatie is een goede ondersteuning nodig op kennisgebied door middel
van onderzoek. De Commissie is bij haar werkzaamheden geconfronteerd met vele onderzoeks-

De watertoets zal moeten worden ve ra n ke rd in de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening,

instellingen en onderzoe k s ra p po rten. Het nu nogal verbrokkelde en secto rg e ri c hte onderzoek

in het beleid van de verschillende overheden, in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en in streek-

dient breder, samenhangender en slagvaardiger vormgegeven te worden. Deze bevindingen sluiten

en bestemmingsplannen. Dat be te ke nt het volgende:

aan bij het onlangs uitgebrachte ra p po rt ‘Over stromen’ van de adviesraden AWT, NRLO en RMNO.

•

Een locatiebesluit wordt getoetst op de gevolgen voor het watersysteem;

Mede met als doel het draagvlak voor het beleid te verbreden, beveelt de Commissie aan om meer

•

Aangegeven wordt waarom zo'n besluit gerechtvaardigd is met het oog op een betrouwbaar,

•

Vastgelegd wordt welke co m pe n s e rende maatregelen worden getroffen om het wate r s ys te e m

gammagerichte kennis bij het onderzoek te betrekken, en het onderzoek meer strategisch te richten
door een nadru k ke l i j ker koppeling met het beleid. Expliciete monitoring vormt daar een onderdeel
van.

10.2

duurzaam en bestuurbaar watersysteem;
niet nadelig te beïnvloeden.

Andere aanpak beleid ove rh e d e n

Ruimte voor water zal helder vastgelegd moeten worden in het ove rh e i d s be l e i d. In eerste instantie

De huidige wijziging van artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening is overigens al een
eerste stap in de goede ri c ht i n g. Voorbeeldplannen kunnen waarschijnlijk een belangrijke rol
spelen bij de toepassing van de watertoets.

moet voorkomen worden dat de ruimtelijke ontwikkelingen de ruimte voor water nog ve rd e r
inperken. De Commissie pleit daarom voor een zogenaamde watertoets. Het andere beleid zal

Vastleggen ander waterbeleid in overheidsnota’s

moeten worden vastgelegd in overheidsnota’s, zowel in een Nota Waterbeleid van het ministe ri e

Het nieuwe waterbeleid raakt direct aan de beleidsterreinen van verschillende ministe ri e s.

van V&W als in beleidsnota’s van andere overheden (ministe ri e s, provincies, gemeenten en water-

Daarom moet op basis van duidelijke doelstellingen het waterbeleid gecoördineerd ve ra n ke rd

schappen). Om te komen tot een duidelijke taakstelling tussen de overheden onderling acht de

worden in de beleidsdocumenten van de betrokken ministe ri e s. Naast V&W zijn dit met name nota’s

Commissie een Nationaal Bestuursakkoord Water noodzakelijk.

op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, landbouw en natuur.

Achtereenvolgens wordt hieronder op genoemde punten ingegaan.

Daarnaast moet het gedachtegoed worden opgenomen in plannen voor ruimtelijke ordening en
waterplannen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Instellen van een Watertoets
Voorkomen moet worden dat water het onderspit delft bij ruimtelijke ontwikkelingen en functie-

Invulling ruimte voor water in het beleid van het ministerie van V&W

veranderingen, waarbij gebouwd en ontwikkeld wordt op wateronvriendelijke plaatsen. Nu gebeurt

Als vervolg op de Vierde Nota Waterhuishouding zullen de voorstellen van de Commissie verankerd

dat nog te vaak. Een deel van deze negatieve ontwikkelingen betreft projecten in de pijplijn die al

m oe ten worden in een aparte Nota Wate r be l e i d.

jaren geleden bedacht zijn zonder dat daar toen vanuit het waterbeheer goed naar gekeken is.
Voorbeelden zijn:

Opnemen gedachtegoed ruimte voor water in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

•

Om water een sterker sturende rol te geven richting de ruimtelijke ordening acht de Commissie

•

In To l l e be e k , het diepste punt van de Noo rd oo s t po l d e r, bouwt men gewoon door na de wateroverlast in 1998;

een dwingend instrument nodig. Hiermee kan de ruimte gecreëerd worden die voor het (toe-

Kassen worden verplaatst vanuit het Westland naar de Zuidplaspolder, een van de diepste

komstig) waterbeheer nodig is. De Planologische Kern Beslissing (PKB) is daarvoor hét middel.

polders van Nederland;

Als dit niet voldoende taakstellend geregeld kan worden via de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening,

•

De VINEX-locatie Waalsprong bij Nijmegen maakt rivierverruiming van de ter plaatse smalle

de PKB waar op dit moment aan wordt gewe rk t, pleit de Commissie voor een aparte PKB Water.

•

De bouw van IJburg beperkt de toekomstige mogelijkheden voor peilstijging in het Markermeer;

Invulling ruimte voor water in het beleid van het ministerie van LNV

Waal onmogelijk;
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•

Nieuwbouw in de laagste delen van de Gelderse Vallei (Veenendaal en dergelijke);

Zowel op het gebied van landbouw, natuur als landschap wordt op dit moment gewerkt aan de

•

De bouw van de nieuwe woonwijk Oolderveste bij Roermond in het stroomdal van de Maas;

voo r be reiding van nieuwe nota’s, zoals het Tweede St ru ctuurschema Groene Ruimte. In al deze
nota’s dient het nieuwe waterbeleid te worden geïncorpo re e rd.

•

Nieuwbouw in het Hunzedal in het stroomgebied van de Hunze;

•

De plannen voor buitendijkse woningbouw in het IJsselmeer, onder andere bij Lelystad en
Almere, waardoor toekomstige peilve rh oging wordt be pe rk t ;

Opnemen van ruimte voor water in ander rijksbeleid

•

Bouwplannen op de zeewering zoals bij Katwijk en Kijkduin, waardoor optimale kustverdediging

Er moet bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij de Integrale Stedelijke Vernieuwing.

niet meer mogelijk is.

Onderdeel van deze stedelijke vernieuwing is de re co n s t ru ctie van de naoo rl ogse stadswijken,
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waar nadrukkelijk meer ruimte voor water gevonden moet wo rd e n . Ook is er bijvoorbeeld een

zijn. Wel dient het bewustzijn van mogelijke calamiteiten ve r s te rkt te worden in combinatie met

relatie met het beleid voor be d ri j fs te rreinen van het ministerie van Economische Za ke n .

het opstellen van (aparte) rampenplannen en het houden van ra m pe n oe fe n i n g e n .

Gedachtegoed opnemen in ruimtelijke ordeningsplannen en waterplannen van provincies,
gemeenten en waterschappen
Hiermee wordt de doorwerking van het andere waterbeleid verze ke rd.

10.4

Uitwerking regionale wate r s ys te m e n

Voor het invullen en vastleggen van het voorgestelde beleid voor de regionale wateren stelt de
Commissie een aantal acties voor. De uitwerking dient door stroomgebiedallianties per regionaal

Opstellen nationaal bestuursakkoord water

stroomgebied plaats te vinden in stroomgebiedprog ra m m a’s. Tevens doet de Commissie voo r s te l-

Rijk en provincies gesteund door de Unie van Waterschappen en de VNG zullen op korte te rm i j n

len voor het opzetten van een regionale normering voor wateroverlast en een verze ke ri n g s s te l s e l .

a fs p ra ken moeten maken over het te voeren beleid en een bestuursakkoord sluiten over de invulling van de taakstelling en de uitvoering ervan. Zo'n akkoord steunt op een bottum-up be n a d e ri n g

Uitwerken van stroomgebiedprogramma’s door stroomgebiedallianties

vanuit het beleid van de regionale stroomgebieden en een top-down benadering vanuit de inter-

Voor het regionale waterbeleid bepleit de Commissie een aanpak op het niveau van stroomgebieden.

nationale en nationale verantwoordelijkheden van het rijk. Ook de financiering van dit beleid zal in

Per stroomgebied wordt een bestuursalliantie gevormd door be t ro k ken ove rh e d e n . In de bestuurs-

zo'n akkoord geregeld moeten wo rd e n .

alliantie bepalen provincies en waterschappen samen met gemeenten en regionale rijksdiensten
het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt in stroomgebiedprog ra m m a’s en vastgelegd in regionale

10.3

Uitwerking hoofdwate r s ys te e m

waterakkoo rd e n . De bestuursalliantie wordt ondersteund door een regionaal plat fo rm , wa a ri n
m a at s c h a p pe l i j ke organisaties en burgers meepraten over de co n c re te uitwerking van het beleid.

In hoofdstuk 8 is uitgebreid ingegaan op de maatregelen die de Commissie voorstelt voor het hoofdwatersysteem: de grote rivieren, het Natte Hart en de kust. Uitvoerig is ingegaan op het belang van

De Commissie stelt voor om de inte rn ationale stroomgebieden van de Eu ro pese Kaderrichtlijn Water

samenhang, de relatie met strategische langetermijnkeuzes en de maatregelen die daar op korte

als basis te nemen (voor Nederland zijn dat Rijn, Maas, Schelde en Eems), en deze gebieden onder

termijn voor nodig zijn. Om dit op een goede wijze in te vullen is ve r s te rking van de centrale regie

te verdelen in deelstroomgebieden. In onderstaande figuur entabel geeft de Commissie een indica-

absoluut noodzakelijk. Daarom pleit de Commissie voor de volgende acties.

tie voor de bedoelde indeling in deelstroomgebieden. Deze indeling sluit aan op de inte rn at i o n a l e
stroomgebieden, de gro te re wate r s t a at kundige eenheden van de wate r s t a at s ka a rt (het zogenaam-

Nationaal plan voor Rijn, Ri j nt a k ken en IJsselmeer en uitwerking kustplan

de WIS-bestand) en op de grenzen van de waterschappen. De zeventien voorgestelde gebieden zijn

In deze op korte termijn op te stellen plannen dienen de nu nog openstaande keuzes concreet te

op zich staande deelstroomgebieden en vormen elk wate rh u i s h o u d ku n d i g, bodemkundig en

worden ingevuld. De meeste elementen die terug moeten komen, zoals bijvoorbeeld de keuze voor

g e og rafisch een eenheid. De Commissie beveelt aan om in nader overleg tussen rijk, provincies en

de afvoerverdeling van de Rijn en ve r s te rking van zwakke plekken aan de kust, zijn reeds in hoofd-

waterschappen te komen tot een definitieve indeling van Nederland in deelstroomgebieden.

stuk 8 aangegeven. Enkele sturingselementen zijn daar echter nog niet geïntroduceerd. Dit be t re ft
met name de veiligheidsnormering voor het hoofdwatersysteem en de behoefte aan rampenplannen.
De huidige veiligheidsnormen voor het hoo fd s ys teem zijn ruim veertig jaar geleden door de
Deltacommissie va s tg e s te l d. Men heeft toen op pragmatische gronden de overschrijdingskans van
de waterstand als uitgangspunt genomen voor de berekening van de waterkeringen. Inmiddels is
de techniek zo ver gevorderd dat we ook al iets kunnen zeggen over de faalkans van waterkeringen
en dijkringen. Daarnaast begint het besef door te dringen dat we eigenlijk een risicobeschouwing
zouden moeten toepassen, waarbij de ove r s t ro m i n g s kansen met de overstromingsgevolgen
gecombineerd worden. Deze gedachtevorming vindt op dit moment plaats binnen de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW ). Zie het ra p po rt ‘Van overschrijdingskans naar overs t ro m i n g s ka n s’.
De door waterkeringen beschermde waarde in Nederland is globaal een factor tien toegenomen in
de laatste veertig jaar. Dit geldt dus ook voor de gevolgen van een overstroming. Tevens is het aantal inwoners van de overstroombare delen van Nederland fors toegenomen. Een heroverweging
van de normen is dus logischerwijs op zijn plaats. De verwachting is dat de normen dan omhoog
gaan. De Commissie beveelt aan om deze beschouwingen op korte termijn uit te voe re n .

D E E L S T RO O M G E B I E D

TREKKER

WEST GRO N I N G E N - D R E N T H E
OOST GRO N I N G E N - D R E N T H E
F R I E S LA N D
VECHT
IJSSELMEERPOLDERS
V E LU W E
AC H T E R H O E K
RIVIERENGEBIED
A M S T E L LA N D
GELDERSE VA L L E I
N O O R D - H O L LA N D
Z U I D - H O L LA N D
Z U I D - H O L LANDSE EILA N D E N
W E S T- B RA BA N T
O O S T- B RA BA N T
L I M BU RG
Z E E LA N D

P ROVINCIE GRO N I N G E N
P ROVINCIE GRO N I N G E N
P ROVINCIE FRIESLA N D
P ROVINCIE OV E R I J S S E L
P ROVINCIE FLEVO LA N D
P ROVINCIE GELDERLA N D
P ROVINCIE GELDERLA N D
P ROVINCIE GELDERLA N D
P ROVINCIE UTRECHT
P ROVINCIE UTRECHT
P ROVINCIE NOORD-HOLLA N D
P ROVINCIE ZUID-HOLLA N D
P ROVINCIE ZUID-HOLLA N D
P ROVINCIE NOORD-BRA BA N T
P ROVINCIE NOORD-BRA BA N T
P ROVINCIE LIMBU RG
P ROVINCIE ZEELA N D

Als de discussie over overstromingsrisico’s breed gevoerd gaat worden is het zaak goed over de
communicatie na te denken. Dit om te voorkomen dat er een zodanige maatschappelijke en politieke

I N D I CAT I EVE DEELSTROOMGEBIEDEN

commotie ontstaat dat men zich opeens veel onveiliger waant terwijl de dijken nog precies hetze l fd e
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Deze indeling in deelstroomgebieden valt niet samen met de provinciegrenzen, maar praktisch
altijd wel met de huidige grenzen van de waterschappen. Per stroomgebied ziet de Commissie
steeds één provincie als tre k ke r. Overigens kunnen in de grensgebieden met Duitsland en België
ook overheden uit buurlanden bij de allianties be t ro k ken wo rd e n .
De be t ro k ken provincies en waterschappen moeten het voortouw nemen om samen met de
andere be t ro k ken ove rh e d e n ,o rg a n i s aties en burgers het stroomgebied geschikt te maken voor
het toekomstig wate r be h e e r. Alle belangen dienen hun inbreng te hebben. Zie ook het ra p po rt
‘Ruimte voor wate r be rg i n g’ van Arcadis, W L | De l ft Hydraulics en Alterra.
I N D I CAT I EVE INDELING VAN NEDERLAND
IN STRO O M G E B I E D E N

Bij de presentatie van studies als Levende Berging (Noord-Holland) en Ruimte voor de Rivier, waarbij
op kaart de zoekgebieden zijn aangegeven waar men ruimte voor wate r be rging hoopt te vinden,
is gebleken dat dergelijke plannen op vele emotionele reacties vanuit de maatschappij kunnen
re ke n e n . De gevolgde procedure, eerst uitwerken van de plannen door wate r be h e e rders in ove rl e g
met de provincies en ministeries en daarna de presentatie aan het brede publiek, garandeert blijkbaar niet voldoende draagvlak. Verschillende private partijen en burgers zijn op deze wijze niet
betrokken geweest bij de planvorming en voelen zich verrast en overvallen.
Het zoeken van ruimte voor water gaat alle partijen aan, landbouw- en natuurorganisaties, be d ri j fsleven, recreante n ,s te d e bo u we r s, maar zeker ook de burgers in Nederland. Om al deze groeperingen
te be t re k ken en mede ve ra ntwoordelijk te maken voor gebiedsgericht maatwerk zijn plat fo rm s
n od i g. Daarbij zou de aanpak kunnen worden gevolgd, zoals bij het gebiedenbeleid voor
Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daarbij geldt een aantal pri n c i pe s :

TOELICHTING REGIONALE WAT E RA K KO O R D E N

Het instrument waterakkoord is geïntroduceerd in de

Het waterakkoord, zoals bedoeld door de Commissie,

Wet op de Waterhuishouding om afspraken tussen

dient een veel bredere invulling te krijgen. Het betreft

• Wateraanvoer voor doorspoeling en in tijden van
droogte;

•

Aanpak op (deel)stroomgebiedniveau;

•

Voorkómen van afwenteling, tenzij in overleg met buren andere oplossingen worden gevonden;

•

Het nagaan van mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik;

•

Inzicht bieden in risico’s en mogelijkheden voor schadeve rg oe d i n g, overgangsregelingen en
afkoopsommen.

twee waterbeheerders vast te leggen. Daarnaast wor-

een overeenkomst tussen provincie, gemeenten, water-

• Periodieke evaluatie;

den ook incidenteel afspraken gemaakt met anderen

beheerders en eventueel derde partijen (eventueel

• Financiën, verrekening van kosten op basis van de

die worden vastgelegd in bestuursakkoorden of inten-

zelfs over de landsgrenzen heen). In het waterakkoord

beginselen ‘de vervuiler / veroorzaker betaalt’ en

Bij voorkeur wordt bij de uitwerking voor het stroomgebied gekozen voor ruimtelijke maatregelen.

tieverkl a ri n g e n ,b i j voorbeeld met gemeenten of parti-

m oe ten tenminste zijn opgenomen de afspraken over:

‘niet afwentelen’;

Daarbij wordt qua motivering de volgende drietrap aangehouden: va s t h o u d e n ,o p vangen en dan

culiere organisaties, ondermeer over het verbeteren

• De vastgestelde normering voor opvang en afvoer

van de waterkwaliteit. Bij het bestuderen van de afgesloten waterakkoorden blijkt dat deze een grote diversiteit kennen, vooral gericht zijn op de ve rd rogingspro-

van extreme neerslag;
• De interne bergingscapaciteit in wateropvanggebieden om aan deze normering te voldoen;

• Vastleggen van randvoorwaarden en prestatie-eisen

pas afvoe re n . Als toch gekozen wordt voor direct afvoeren in de vorm van technische oplossingen

per partij (waterbeheerder, provincie, gemeente,

dient de motivatie van het waterschap getoetst te worden door de provincie (‘Waarom is vasthouden

particuliere organisatie);
• Vastleggen van inhoudelijke en procedurele

en handhaving een aanpak gevolgd zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer in artikel 10.1 conform

blematiek en de waterverdeling in droge pe ri od e n ,e n

• Aanwijzing van gebieden die bij bovenmaatgevende

dat ze inhoudelijk een te be pe rkt ambitieniveau verto-

afvoer of regenval gecontroleerd onder water gezet

het beleid voor het omgaan met afva l s to f fen (de ‘Ladder van Lansink’). Ook daar vindt stap voor

kunnen worden;

stap een gemotiveerde afweging plaats.

nen (zie voor een korte beschrijving door Ronken e.a
van het rapport over de evaluatie van waterakkoorden
van de Commissie Integraal Waterbeheer:‘Het instru-

afspraken.

en opvangen niet mogelijk?’). Indien daar aanleiding toe is, dient het provinciale oordeel getoetst te
worden door het rijk. Bij onenigheid zal de rechter uiteindelijk beslissen. Hierbij wordt voor toetsing

• De afvoer naar benedenstrooms gelegen watersystemen (via spuien of malen);

Om de onderlinge afs p ra ken helder vast te leggen moeten de stroomgebiedallianties regionale

ment ‘waterakkoord’ nader beschouwd’ in Het

• Be pe rkingen m.b.t. het instellen van maalstops;

waterakkoorden afsluiten met hun buren. Dit zijn of de aanliggende regionale stroomgebieden

Waterschap 2000/8).

• Waterkwaliteit (van aan- en afgevoerd water);

óf de nationale overheid voor het hoofdwatersysteem. In de regionale wate ra k koorden kunnen
regelingen worden getroffen als afwenteling van of naar het stroomgebied aan de orde is. De door
de Commissie bedoelde invulling van het instrument wate ra k koord is in aansluiting op de reeds
ingezette trend breder dan tot voor kort gebruikelijk was.

99

Regionale normering voor het voorkomen van wateroverlast

Op dit moment is schade door wateroverlast en overstromingen in Nederland nauwelijks op grote

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de vraag wie in wateroverlastsituaties waarvoor verantwoor-

schaal te verze ke re n . Bij aanzienlijke schade springt de rijksoverheid bij. Bij de wateroverlast van

delijk is. Voor het afbakenen van deze ve ra ntwoordelijkheden is een normering noodzakelijk voor

1998 is circa één miljard gulden schade opgetreden. Bijna vijfenzeventig procent hiervan is betaald

waterove rl a s t s i t u at i e s, in combinatie met een goede schaderegeling voor de gedupeerden als toch

door de rijksoverheid via de Wet Te g e m oe t koming Schade (WTS) en de Oogstschaderegeling.

schade optreedt. In het ra p po rt ‘Hoogwate rn o rm e ring regionale watersystemen’ van HKV zijn drie

Iets meer dan vijf procent is uitg e ke e rd in het kader van verze ke ri n g e n . Circa twintig procent is

mogelijkheden voor normering geanalyseerd. Het be t re ft :

als eigen risico betaald door particulieren en be d ri j fs l even. Zie de studie ‘Mogelijkheden voor

•

Een landelijk uniforme normering per type grondgebruik;

het verze ke ren van waterrisico’s’ van HKV. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij dergelijke

Een gebiedsgerichte normering op basis van een kostenminimalisatie van schade en

schadebetalingen via de WTS niet wenselijk acht.

•

investeringen;
•

Een gebiedsgerichte normering op basis van een kostenminimalisatie van schade en

Verze ke ren van risico’s geeft een ze ke rheid die nu niet overal door burgers en be d ri j fs l even wordt

investeringen, mét een landelijke minimum-eis.

gevoeld. Door deze onze ke rheid worden mogelijk bepaalde (buitenlandse) inve s te ringen niet
gedaan. Eind 1999 heeft het Verbond van Verze ke raars aan de afzonderlijke verze ke raars geadviseerd

Gezien de grote regionale verschillen heeft de Commissie gekozen om de gebiedsgerichte normering

om door regenval veroorzaakte waterschade aan opstal en inboedel van particulieren en be d ri j ve n

met een landelijke minimum-eis per type grondgebruik verder uit te werken. Dit heeft geleid tot

in de bestaande opstal- en inboedelpolissen op te nemen. Inmiddels is dit bij een deel van de

een leidraad die in een vijftal voorbeeldgebieden is getoetst. Deze leidraad beschrijft de systematiek

verze ke raars gebeurd. LTO, LNV en het Verbond van Verze ke raars bestuderen op dit moment of

om de gebiedspecifieke normering verder uit te werken. Hiervoor verwijst de Commissie naar de

landbouwschade door extreme regenval verzekerbaar kan worden gemaakt, eventueel in combinatie

‘Leidraad Hoogwate rn o rm e ring regionale wate r s ys te m e n’ die HKV heeft opg e s te l d.

met droogte- en vorstschade. Zie ‘Risicofinanciering van oogstschade door extreme weersomstandigheden’ van het Institute for Risk Management in Agriculture. De voorlopige conclusie

De normering vindt plaats op basis van de kans van voorkomen van combinaties van een hoeveel-

luidt dat dit mogelijk lijkt.

heid regenval, de mate waarin de grond reeds verzadigd is door eerdere buien en de buitenwaterstanden. Deze werkwijze leidt tot een afgewogen normering, maar heeft als nadeel dat geen een-

De Commissie heeft bij haar beschouwingen vanuit de gezichtshoeken van burg e r s / be d ri j ve n ,

duidige vertaling naar millimeters neerslag mogelijk is. Communicatief is dit lastig. De wijze waar-

overheid en verze ke raars naar het onderwerp verze ke ren geke ke n . In hoofdlijnen onderscheidt de

op de burgers door hun regionale wate r be h e e rder helder geïnfo rm e e rd worden over de regionale

Commissie drie typen schades:

norm is dus nog een belangrijk aandachtspunt.
De normering maakt ook duidelijk welke po te ntiële schades blijven bestaan indien bij intensieve
regenval de norm wordt overschreden. Onderdeel van de sys te m atiek is dat er een kaart wo rd t

•

Schade door extreme regenval;

•

Schade door het doo r b re ken van een primaire waterke ri n g ;

•

Schade door het doorbreken van een boezemwaterkering of een andere niet-primaire waterke ri n g.

gemaakt, waarop aangegeven is het grondgebruik en de kans van overstroming. Deze kaart moet
een be l a n g ri j ke rol spelen bij de vaststelling van streekplan en bestemmingsplannen.

De Commissie is van mening dat schade als gevolg van extreme regenval voor zowel burgers als
be d ri j ven (inclusief de landbouw) volledig verzekerbaar moet wo rd e n . Dit acht de Commissie haal-

De ondergrens voor de norm moet worden vastgesteld door het rijk, de regionale uitwerking moet

baar wegens de relatief be pe rk te maximale omvang van de schade en de over geheel Ne d e rl a n d

plaatsvinden door het waterschap (voo r be reiden) en de provincie (vaststellen). Bij de regionale uit-

gespreide kans van voorkomen. Als schade optreedt zullen verze ke rde burgers en be d ri j ven een

werking spelen naast kostenminimalisatie ook maatschappelijke acceptatie en andere criteria een

schadeuitkering krijgen. Indien de wate r be h e e rder zijn zorgplicht niet goed heeft ingevuld, zal de

rol. Men kan regionaal bijvoorbeeld hogere eisen stellen en daar ook meer voor willen betalen.

verze ke raar zijn schadeuitkeringen bij de wate r be h e e rder ve rh a l e n . Hoe meer maatregelen de

Op dit moment is in Delfland de huidige situatie nagenoeg optimaal volgens de be re keningen aan

wate r be h e e rder neemt om wateroverlast te voorkomen, hoe lager de premies kunnen wo rd e n .

de hand van de methode van het optimaliseren van schade en inve s te ri n g e n . Toch wordt de kans
op wateroverlast die groter is dan 1/10 per jaar als maatschappelijk onacceptabel gezien.

Anders is het voor schade door overstromingen bij doorbraak van primaire waterkeringen langs de

De Commissie waarschuwt voor het te eenzijdig normeren op basis van kostenminimalisatie.

g ro te ri v i e re n , IJsselmeer en kust. Hierbij is de veiligheid van de Nederlandse burgers direct in het

Overigens beveelt de Commissie aan om te komen tot een ove rz i c ht van voor dit doel regionaal

geding. De schade zal zeer groot zijn, terwijl de kans dat zo’n ramp zich voo rd oet zeer gering is.

b ru i kb a re neerslagstat i s t i e ke n .

Daarom vindt de Commissie dat dit risico niet verze ke rd moet wo rd e n , maar dat de verantwoo rd elijkheid voor het zorgvuldig omgaan met deze risico’s bij de rijksoverheid blijft liggen. Het gedeel-

Schaderegeling en verze ke ri n g s s telsel en

telijk bij burgers en be d ri j fs l even aanwezige gevoel van onze ke rheid over schadebetaling in derge-

Ook bij uitvoering van het wate r be l e i d, zoals de Commissie voorstelt, blijven er risico’s bestaan met

lijke gevallen zou mogelijk verkleind kunnen wo rd e n .

betrekking tot veiligheid en waterove rl a s t. Absolute garanties zijn niet te geven. Wateroverlast zal
echter minder vaak voorkomen als de regionale watersystemen op orde zijn ove re e n komstig de
voorstellen van de Commissie.

De schade bij het doorbreken van een boezemwaterkering of een andere niet-primaire waterkering
zal veel minder groot zijn dan bij een primaire waterkering. In onderling overleg tussen verzekeraars
en overheid moet worden be ke ken of verze ke ren voor be t ro k ken partijen aantrekkelijk is, of dat
het omgaan met dit risico (deels) bij de overheid moet blijven liggen. Schade door het ove rl o pe n
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van boezemkades door extreme regenval valt overigens reeds onder de eerder genoemde uitbreiding van de opstal- en inboedelverze ke ri n g.
De Commissie is van mening dat de kans dat in verband met waterschade aanspraak gemaakt kan
worden op schaderegelingen als de WTS en de Oogstschaderegeling met bovengenoemde voorstellen flink zal afnemen.
De Commissie stelt voor dat een projectgroep onder leiding van het ministerie van Binnenlandse
Zaken op korte termijn een voorstel doet over het verzekeringsstelsel voor schade door extreme
regenval, en tevens bekijkt of schade bij doo r b re ken van boezemwaterkeringen verze ke rd zou
moeten worden. In de projectgroep zijn onder andere vertegenwoordigd de ministeries van
Financiën, Verkeer & Waterstaat en La n d bo u w, de Unie van Waterschappen, de verze ke raars en het
be d ri j fs l even.
In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de overheid besluit om een gebied bewust onder
water te zetten om zo een ander gebied te sparen, en daarmee de totale schade te be pe rken.
De Commissie beveelt de verze ke raars aan om een structuur op te zetten waarbij in dergelijke
situaties de verze ke raars snel kunnen meedenken om zo de schadeafhandeling via verze ke ri n g e n
achteraf sneller te kunnen regelen.
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11 Kosten en baten

KO RTE TOELICHTING VAN DE KOSTEN EN FINANCIERING VAN HET HUIDIGE WATERBEHEER

Jaarlijks betalen we ongeveer. 12,6 miljard gulden

Bij de totale kosten van 12,6 miljard gulden is het ver-

1150 miljoen, de provincies ruim 325 miljoe n ,d e

voor het waterbeheer in Nederland (prijspeil 1995).

der nog interessant om onderscheid te maken tussen

waterschappen 1050 miljoen en de gemeenten

Jaarlijks betaalt Nederland ongeveer 12,6 mil-

De zeespiegel stijgt dan vijfentwintig centime-

Hiervan is ongeveer 10 miljard gulden voor het gebruik

het hoofdwatersysteem (2,4 miljard), de regionale

100 miljoen. Ook de onderverdeling in kosten voor

jard gulden voor het wa te r be h e e r. Hiervan is

ter, de maatgevende Rijnafvoer neemt toe tot

van water (gebruik voor drink- en industriewater,

watersystemen inclusief riolering en afvalwater-

waterkwaliteit (8,6 miljard) en waterkwantiteit

ongeveer 10 miljard gulden voor

16.800 m3/s, de maatgevende Maasafvoer tot

landbouw en dergelijke, afvalwatertransport en

zuivering (6,7 miljard) en de drinkwatervoorziening

(4,0 miljard, waarvan 1,4 miljard voor transport over

het gebruik van water en 2,6 miljard voor het

4.180 m3/s en de neerslagintensiteit neemt toe

-behandeling) en 2,6 miljard voor het beschermen

(3,5 miljard).

water) is van belang. Zie verder het rapport ‘Kosten en

beschermen tegen wa te r. Het bedrag van

met tien procent. In dit hoofdstuk zijn de

financiering’ van LEI en Nederlands Economisch

2,6 miljard gulden moet aanzienlijk omhoog

kosten van de door de Commissie voo rg e s te l d e

tegen water (overstroming, wateroverlast en
verdroging). Deze totale lasten worden betaald door

De bijdrage aan de 2,6 miljard gulden voor bescher-

de burgers (5,8 miljard), de bedrijven (2,7 miljard),

ming tegen water is als vo l g t :b u rgers (850 miljoen

Instituut (NEI) .

om de gevolgen van klimaatve ra n d e ri n g,

maatregelen uitgewe rk t. Vervolgens komen de

zeespiegelstijging en bodemdaling op te

baten aan de orde, inclusief afwegingen. In

de agrariërs (1,3 miljard) en ri j k ,p rovincie en

gulden), bedrijven (330 miljoe n ) ,a g ra riërs (335 mil-

Omdat de Commissie zich vooral heeft beziggehouden

kunnen vangen. Op basis van de maatregelen

hoofdstuk 11 geeft de Commissie aan hoe de

gemeente (2,8 miljard).

joen) en overheden (1075 miljoen). Deze bijdragen

met het beschermen tegen water en met de water-

die de Commissie voorstelt is op hoo fd l i j n e n

extra kosten naar haar mening verdeeld zou-

worden nagenoeg geheel via de overheden geïnves-

kwantiteit zal de aandacht daar verder op gericht zijn.

d oo rg e re kend wat de extra kosten zullen zijn

den moeten wo rd e n .

tot 2050 bij het gemiddelde kl i m a a t s ce n a ri o.

teerd in bescherming tegen water. Het rijk betaalt

11.1

Kosten voo rg e s telde maat re g e l e n

Ui tg a n g s p u nten ramingen
De be re keningen van de kosten zijn uitgevoerd door de Bouwdienst en opgenomen in het ra p po rt
‘Onderbouwing kostenraming WB21’. Bij de ramingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

De ramingen geven bedragen op basis van het prijspeil 2000;

•

De ramingen zijn inclusief BTW en inclusief de posten planvorming, overhead en onvoo rz i e n
(totaal ongeveer 50% bovenop de inve s te ri n g s ko s te n ) ;

•

De marges rond de bedragen voor de voorgestelde maatregelen zijn in deze fase (verkenningen-

•

De kosten voor het hoofdwate r s ys teem zijn mede gebaseerd op lopende RWS - p ro j e cten en

fase, geen ontwerpen be s c h i kb a a r, dus grotendeels op basis van kentallen) zeker +/- 50%;
aangepast aan de uitgangspunten van de Commissie. Met name de sce n a ri o’s van genoemde
p ro j e cten zijn op verschillende plaatsen aangepast. Voor de regionale wate r s ys temen heeft de
Commissie de ramingen volledig moeten baseren op eigen beschouwingen;
•

De kosten zijn onderverdeeld in de pe ri ode tot 2015 (korte termijn) en de periode 2015 tot
2050 (lange te rm i j n ) . De Commissie acht het niet realistisch om kosten die nog verder in de
toekomst liggen op te nemen;

•

Alleen de extra kosten om de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden zijn
opgenomen. De aangegeven kosten komen dus bovenop de huidige uitgaven van 2,6 miljard
per jaar. Er wordt in feite vanuit gegaan dat de huidige wate r s ys temen op orde zijn danwel op
orde komen binnen de huidige begrotingen;

•

Beheer- en onderhoudskosten zijn niet integraal tot 2050 opgenomen. Vanwege de lange periode
vertekenen deze kosten het beeld. De Commissie heeft de beheer- en onderh o u d s ko s ten wel
globaal be ke ken en beveelt ten zeerste aan om in de begrotingen rekening te houden met
deze substantiële kosten. Zeker omdat het beheer en onderhoud reeds op dit moment te
maken hebben met te ko rten. De extra investeringen zullen dit probleem in de toekomst nog
s te rk ve rg ro ten als daar geen rekening mee wordt gehouden. Om een idee te geven van de
beheer- en onderhoudskosten is een schatting van de jaarlijkse kosten gemaakt. Een deel van
de beheer- en onderhoudskosten zal door derden betaald gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan
de (natte) natuurgebieden die gecreëerd worden met maatregelen uit Ruimte voor de Rivier;
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•

De ramingen zijn allen uitgevoerd volgens de be g ro t i n g s s ys te m atiek van de rijksove rh e i d.

Raming regionale wate r s ys te m e n

Er is dus uitgegaan van een baten-lastenstelsel en niet van jaarlijkse kapitaallasten zoals bij de

De inve s te ri n g s ko s ten voor de regionale wate r s ys temen zijn als volgt geschat:

waterschappen.
Raming Hoofdwate r s ys teem

ONDERDEEL

TOT 2015

2015 - 2050

TOTA A L

I N R I C H T I N G S KO S T E N
G RO N D A A N KO O P

1,2
0,6

2,3
1,4

3,5
2,0

TOTA A L

1,8

3,7

5,5

In onderstaande tabel zijn de inve s te ri n g s ko s ten voor de verschillende onderdelen van het hoofdwatersysteem in miljarden guldens weergegeven.

ONDERDEEL

TOT 2015

2015 - 2050

TOTA A L

B OV E N R I V I E R E N
BENEDENRIVIEREN
MAAS
N ATTE HART
KUST

1,8
2,5
0
0,5
0,1

1,1
3,1
2,8
1,2
7,9

2,9
5,6
2,8
1,7
8,0

TOTA A L

4,9

16,1

21,0

I N V E S T E R I N G S KO S T E N REGIONALE WAT E R S YSTEMEN IN MILJARDEN GULDENS

Het gaat vooral om ruimtelijke maatregelen. De inri c ht i n g s ko s ten betreffen met name het geschikt
maken van gebieden voor (tijdelijke) opvang van water door middel van aanleg van kades, dammen
en kunstwerken zoals gemalen en overlaten. Deze kosten verschillen sterk per gebied, afhankelijk van
omvang van het gebied, frequentie van inundatie en grondgebruik. Tevens is bij de ramingen uitge-

I N V E S T E R I N G S KOSTEN HOOFDWAT E R S YSTEEM IN MILJARDEN GULDENS

gaan van aankoop van een deel van de benodigde grond. Er zitten nog geen kosten in van planschade
( d i re ct via bestemmingsplannen en indirect via voorgenomen beleid) en schadevergoedingen.

De bijbehorende maatregelen voor de onderdelen luiden als volgt:

Voor een deel van de benodigde ruimte is uitgegaan van aankoop van grond. Geschat wordt dat

•

Bove n ri v i e re n :m a at regelen uit Ruimte voor de Rivier die zijn gebaseerd op het project Ruimte

tot 2050 ongeveer 50 duizend hectare nodig is als re te ntiegebied en voor vergroting van water-

voor Rijntakken. De afvoerverdeling over de Rijntakken is daarbij nog niet gewijzigd. Een verschil

o p pe rv l a k . Geschat wordt dat de helft van deze gebieden wordt aangekocht voor een gemiddelde

•

met de ramingen voor Ruimte voor Ri j nt a k ken is dat daarbij is uitgegaan van het maximum-

g ro n d p rijs van 80 duizend gulden per hectare. Voor de andere helft wordt globaal uitgegaan van

s ce n a ri o, terwijl de Commissie uitgaat van het middensce n a ri o ;

een beheerve rg oeding van duizend gulden per hectare per jaar waarbij gebruik voor landbouw of

Be n e d e n ri v i e re n :m a at regelen uit Ruimte voor de Rivier gebaseerd op het project Inte g ra l e

natuur mogelijk blijft.

Verkenning Benedenrivieren. Eveneens overeenkomstig de huidige afvoerverdeling. Een duidelijk

•

verschil met de ramingen van het project Integrale Verkenning Benedenrivieren is dat een post

De Commissie concludeert dat de extra inve s te ri n g s ko s ten voor de regionale watersystemen de

onvoorzien van 20% is toegevoegd en dat wordt uitgegaan van het middenscenario in plaats

komende vijftig jaar ruim 100 miljoen gulden per jaar bedragen. Cruciaal is wel dat op een verstan-

van het maximumsce n a ri o ;

dige wijze wordt omgegaan met de wijze waarop het (meervoudig) grondgebruik wordt gefinan-

Maas: ruimtelijke maatregelen gebaseerd op het project Maaswerken (tot 2015), die vervolgens

cierd. De jaarlijkse extra onderhoudskosten worden geschat op gemiddeld 1,5% van de inri c ht i n g s-

g e ë xt ra po l e e rd zijn. De kosten voor re te ntiegebieden zijn er in opgenomen. Tot 2015 zit er nog

kosten en lopen dus op tot ruim 50 miljoen gulden per jaar in 2050. De jaarlijkse kosten voor

een gat in de orde van 400 miljoen gulden tussen de volgens het project benodigde gelden en

beheerve rg oedingen lopen geleidelijk op tot zo’n 25 miljoen gulden per jaar.

de gelden op de begroting;
•

Natte Ha rt :g e b a s e e rd op het voorkeursscenario van het project Waterhuishouding in het Natte
Hart. Dit houdt in verdubbeling spuicapaciteit Afsluitdijk op korte te rm i j n , waarmee tot 2050

•

11.2

Baten

de waterstanden voldoende gehandhaafd kunnen worden. Rond 2050 is dijkve rh oging (met

Kostenve rg e l i j ki n g

aanleg van voorlanden) noodzakelijk met geschatte kosten van 1,2 miljard gulden;

De maatregelen die de Commissie noodzakelijk acht voor de 21e eeuw, dat wil zeggen ruimte voor

Kust: Op basis van een studie uit 1990 is een ext ra po l atie uitgevoerd om de kustverdediging

water, zijn op de kortere termijn duurder dan maatregelen die behoren bij een op beheersing en

(zowel zeeweringen als vooroevers) geschikt te maken voor de komende zeespiegelstijging.

techniek gericht beleid zoals dit tot nu toe is gevoerd. Voor de rivieren gaat de Commissie er van

Deze kostenschatting is met veel onze ke rheid omgeven. Toch meent de Commissie hier een

uit dat maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier op de korte termijn ruim tweeënhalf

signaal te moeten geven dat het om aanzienlijke investeringen gaat.

keer zo duur zijn als dijkve rh og i n g. In de regionale watersystemen zijn ruimtelijke maat re g e l e n
gemiddeld ruim anderhalf keer zo duur als meer technische maatregelen. Op sommige plaatsen

Voor het hoo fd s ys teem concludeert de Commissie dat de komende vijftig jaar jaarlijks gemiddeld

zijn ruimtelijke maatregelen overigens qua kosten vrijwel ve rg e l i j kb a a r. Voor de kust en het

400 miljoen gulden extra geïnvesteerd moet worden om in de toekomst op betrouwbare, duurzame

IJsselmeer is deze kostenvergelijking niet relevant, omdat ruimtelijke maatregelen daar geen reëel

en bestuurbare wijze de veranderende omstandigheden aan te kunnen. De jaarlijkse extra beheer-

a l te rn atief vo rm e n .

en onderhoudskosten worden geschat op gemiddeld 1,5% van de inve s te ri n g s ko s te n , en lopen dus
geleidelijk op tot 300 miljoen gulden in 2050.
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Economische en maat s c h a p pe l i j ke baten

is op de strategie eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren en op ruimte voor water.

De Commissie meent dat de genoemde extra investeringen op termijn grote economische en maat-

De Commissie vindt een uitgave van 500 miljoen extra per jaar daarvoor gerechtvaardigd.

schappelijke baten met zich brengen. Met de extra investeringen kunnen aanzienlijke schadekosten
in de toekomst worden voorkomen. Alleen al door het rijk is in de jaren negentig circa een miljard
gulden aan schadebetalingen gedaan. De werkelijke schade lag nog aanzienlijk hoger.

11.3

Ko s te nverdeling

De door de Commissie voo rg e s telde maatregelen voor het toekomstig waterbeheer brengen extra
De Commissie stelt ook vast dat de te beschermen waarde achter de dijken en de kust sterk is toe-

kosten met zich mee. De Commissie gaat hieronder in op de verdeling van deze extra kosten en de

genomen en in de toekomst naar verwachting nog verder zal toenemen. In West-Nederland is die

financiering ervan.

waarde sinds 1960 vertienvoudigd. De huidige waarde binnen de dijkring Centraal Holland bedraagt
volgens de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen 625 miljard gulden. In de Vi e rd e

De Commissie kiest voor de volgende principes bij de verdeling van extra kosten. Zij gaat er van uit

Nota Waterhuishouding is aangegeven dat de vervangingswaarde van de inve s te ringen die door

dat de extra kosten voor de grote rivieren, IJsselmeer en kust, zo’n 400 miljoen gulden per jaar,

waterkeringen worden beschermd naar schatting ruim 4.000 miljard gulden be d ra a g t.

betaald worden door het rijk. Het ministerie van V&W draagt daarbij de kosten die primair gericht
zijn op het creëren van veiligheid en het voorkomen van schade en overlast rond het hoofdsysteem.

Ook mag niet vergeten worden dat inmiddels veel meer mensen achter dijk en zeewering bescher-

Het is daarbij essentieel dat het ministerie van V&W kan beschikken over een stru ct u rele kasreeks,

ming vinden. Ter ve rg e l i j ki n g : de watersnoodramp in 1953 leidde tot 1835 slachtoffers. De waarde

hetgeen nu niet het geval is. Andere ministeries dragen de kosten die toe te rekenen zijn aan de

van mensenlevens valt echter niet in kosten en baten uit te dru k ke n .

meerwaarde van het nieuwe waterbeleid voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, kwaliteit van het
landelijk gebied, economische bedrijvigheid, stedelijke vernieuwing en re c re at i e o ntwikkeling.

Afweging
De Commissie kiest voor een waterbeleid dat aansluit bij de klimatologische, ruimtelijke en maate

Voor die maatregelen die het gevolg zijn van de klimatologische ve ra n d e ri n g e n , van zeespiegel-

schappelijke ve ra n d e ringen en dat passend is voor de 21 eeuw. Alleen zo wordt een voor burgers

stijging en bodemdaling ligt het, gezien het economisch belang voor Ne d e rl a n d, voor de hand

betrouwbaar, voor de samenleving duurzaam en voor de overheid bestuurbaar wate r s ys te e m

daar in het kader van ICES 3 middelen voor vrij te maken voor het hoofdwatersysteem en de

bereikt dat voor langere tijd op orde is. De Commissie kiest voor een beleid gericht op ruimte voor

regionale sys te m e n .

water langs de rivieren en in de regionale stroomgebieden vanwege een aantal be l a n g ri j ke baten:
•

Veiligheid en bescherming van mensen en economische waarde acht de Commissie een groot

Het beleid voor de regionale stroomgebieden gaat ruim 100 miljoen per jaar meer ko s te n .

g oe d. Ve rd e re dijkve rh oging ve rg root de risico’s bij dijkdoorbraak. Gaat het bij steeds hogere

Toedeling van die extra kosten wordt gebaseerd op de volgende pri n c i pe s :

dijken mis, dan gaat het ook écht mis;

•

Waterschappen blijven de kosten dragen voor beheer en onderhoud van de regionale wateren

•

De Commissie verwacht dat de maatschappelijke weerstand tegen een nieuw programma voor

en voor de normaal gebru i ke l i j ke aanpassingen van de regionale systemen. Inve s te ringen van-

d i j k ve rh ogingen en dijkve r s te rking aanzienlijk zal zijn;

wege een versnelde klimaatontwikkeling die het karakter van een trendbreuk heeft en investe-

•

Met Ruimte voor de `Rivier wordt de afwenteling van wate rp roblemen volgens de Commissie

ringen vanwege een principiële keuze voor een ander beleid, gericht op ruimte voor water,

belangrijk ve rm i n d e rd. Inte rn ationaal zijn afspraken gemaakt om te komen tot verruimende

kunnen niet aan de waterschappen worden toe g e re ke n d. De toenemende kosten voor beheer

m a at regelen voor de ri v i e re n . Houdt Nederland zich niet aan deze afs p ra ken dan bestaat de

en onderhoud blijven wel voor rekening van de waterschappen;

kans dat ook bovenstrooms, bijvoorbeeld in Duitsland, weer dijkve rh oging in beeld komt met

•

g ro te afwentelingsconsequenties (en kosten) voor Nederland;
•

Ruimtelijke maatregelen zijn in de ogen van de Commissie flex i be l e r; er kan eerder en be te r
ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. Waterbeheer koppelen met veranderend

Uit de algemene middelen van gemeenten en provincies worden de extra kosten voor de
investeringen vanwege de bijzondere, t re n d b re u ka c htige klimatologische ontwikkelingen en
vanwege ruimte voor water betaald;

•

De rijksoverheid draagt eenmalig en voor een nader te bepalen pe ri ode bij aan de inve s te ri n g s-

grondgebruik is beter mogelijk bij natuur, landbouw en ve r s te d e l i j ki n g ;

kosten om de regionale watersystemen duurzaam aan te passen aan de klimatologische ve ra n-

•

Ruimte is in ieder geval nodig om bovenmaatgevende afvoeren op te vangen;

deringen. Ze doet dat op basis van een daarover met de provincies te sluiten bestuursakkoord

•

Als nu niet ingezet wordt op ruimtelijke oplossingen co n fo rm het door de Commissie gefo rm uleerde beleid, dan wordt grondverwerving in de toekomst steeds moeilijker en duurder;

•

Andere overheidssectoren en provinciale organisaties, aan wie de zorg voor natuurontwikkeling,

De Commissie is van mening dat het vasthouden en opvangen van water een positieve bijdrage

p l at te l a n d s o ntwikkeling en economische ontwikkeling is toeve rt ro u wd dragen de kosten voor

kan leveren aan de watervoorziening in drogere tijden en meer in het algemeen aan natuur-

hun deel van het meervoudig ruimtegebruik;

ontwikkeling en de landbouw;
•

over water;
•

•

Ruimte voor water levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Voor de benedenrivieren levert Ruimte voor de Rivier bijvoorbeeld een aanzienlijke meerwaarde voor de natte
natuur en de recreatie op, die in geld uitgedrukt enkele miljarden guldens be d ra a g t.

Ruimte voor water biedt juist op regionaal niveau veel mogelijkheden om de markt te laten
betalen voor baten die het gevolg zijn van het nieuwe wate r be l e i d. Met name voor de woningbouw en de recreatie ziet de Commissie meer mogelijkheden dan nu worden benut;

•

De Commissie ziet tenslotte mogelijkheden om middelen uit de St ru ct u u rfondsen van de
Europese Unie in het kader van het regionale, het ruimtelijke en het plat te l a n d s beleid en zo
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De Commissie vindt op basis van bovenstaande argumenten dat de verhouding tussen kosten en

mogelijk ook vanuit het landbouwbeleid in te zetten voor het inte rn at i o n a l e, nationale en

baten zeker op langere termijn gunstig uitvalt voor de keuze voor een waterbeleid dat gebaseerd

regionale waterbeleid.
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Op basis van bovengenoemde principes meent de Commissie dat de stijging van de regionale en
de lokale lastendruk be pe rkt zal blijven.
De Commissie acht het eerder genoemde nationale bestuursakkoord over water tussen de meest
betrokken overheden een passend instrument om financiële regelingen te treffen. De Commissie
heeft aangegeven het verantwoord en noodzakelijk te vinden dat via ICES 3 middelen worden vrijgemaakt om de inrichting van Nederland op ve ra n d e rende klimatologische omstandigheden en
een andere inrichting van de ruimte aan te passen. Voorkómen van schade aan economie en maatschappij en de zorg voor de veiligheid van de mens rechtvaardigen nieuwe inve s te ringen in het
watersysteem voor de 21 e eeuw.
Kostenbewustzijn
Eerder is geconstateerd dat het kostenbewustzijn van veel gebruikers van water gering is.
Om dit bewustzijn te ve rg ro ten zou volgens de Commissie gedacht kunnen worden aan:
•

Pri j s ve rh oging van gebruik van grondwater;

•

Rioleringsheffing koppelen aan drinkwate rg e b ruik en afvoer hemelwater in de riolering;

•

Heffing waterpeilbeheer bij de doelgroepen naar rato (zoals landbouw, scheepvaart en

•

Instellen van één wate rl o ket voor burgers voor alle wate rz a ken tezamen.

dergelijke) door de waterschappen en RWS;

Omdat bovengenoemde zaken niet op het primaire aandachtsgebied van de Commissie liggen
doet zij daarom aangaande deze zaken geen ve rd e re voorstellen.
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12 Actieprog ra m m a

1 Nationaal Platform Water

DOEL

WIE

WA N N E E R

• Herkenning en erkenning noodzaak andere

• Onafhankelijke voorzitter

St a rt :0 1 . 0 1 . 2 0 0 1

• Gezaghebbende vertegenwoordigers van

Status: permanent

aanpak van het waterbeleid
• Verwerven van politiek en maatschappelijk draagvlak
• Stimuleren andere aanpak via informatie, kennisorganisatie en pilotprojecten

7 Een Nationaal plan Rijn,
Rijntakken en IJsselmeer

ministeries en andere ove rh e d e n

DOEL

WIE

• Samenhangende visie en taakstelling

• Staatssecretaris V&W in samenspraak met

• Beleid voor retentiegebieden

betrokken overheden

WA N N E E R

St a rt :0 1 . 0 1 . 2 0 0 1
Gereed:01.07.2002

• Afvoerverdeling Rijn, bij afvoer hoger dan 16.000 m3/s

• Gezaghebbende vertegenwoordigers van

• Beleid voor gebieden voor gecontroleerde wateropvang

maatschappelijke organisaties

bij zeer extreme rivierafvoer

• Onafhankelijke deskundigen

• Waterverdeling bij laag water
• Keuzes voor IJsselmeer

2 Communicatiestrategie

• Verspreiding van kennis

• Nationaal Platform Water in samenwerking

• Politiek en maatschappelijk debat

met ministerie van V&W en andere publieke

• Verwerving draagvlak

en private organisaties

St a rt : medio 2001

• Heroverweging veiligheidsnormen

Status: permanent
8 Kustplan

• Integratie water– en ruimtelijke-ordeningsbeleid
• Regelen meervoudig ruimtegebruik

3 Onderzoeksprogramma
integraal waterbeleid

• Verbreding en integratie van onderzoek:
kwantiteit én kwaliteit

• Coördinerend minister V&W

Start:medio 2001

• Versterking zwakke plekken

• Andere departementen

Status: permanent

• Heroverweging veiligheidsnormen

• Aansluiting bij strategische beleidsontwikkeling

• Kennisinstellingen

• Kennisontwikkeling voor nationale en regionale overheden

• Onderzoekbureaus

9 Regionale stroomgebied-

• Monitoring

programma’s

• Regionale programma’s per stroomgebied:
kwantiteit én kwaliteit
• Verankering van de uitgangspunten voor waterbeheer,

4 Watertoets

• Toetsing locatiebesluiten op gevolgen voor water
• Ruimte voor water behouden
• Compensatie afdwingen

5 Nota Waterbeleid

• Uitwerken kabinetsstandpunt over voorstellen

• Minister VROM in samenwerking
met minister V&W

Eind 2000 verankeren

ruimte voor water en meervoudig ruimtegebruik

in Vijfde Nota

• Basis voor afspraken in regionale waterakkoorden

• Provincies

Ruimtelijke Ordening,

• Drager voor besluitvorming door bestuursalliantie

• Gemeenten

daarna in W RO / B RO

• Staatssecretaris V&W

Commissie WB21

St a rt :0 1 . 0 1 . 2 0 0 1

• Staatssecretaris V&W, ministerie VROM,
betreffende provincies en waterschappen

St a rt :0 1 . 0 1 . 2 0 0 1
Ge re e d :0 1 . 0 7 . 2 0 0 2

• Programma’s :p rovincies

Start: voor 01.01.2001

• Bestuursallianties:provincies en waterschappen

Programma's gereed:

in overleg met gemeenten en rijksdiensten
• Pl at fo rm :m a at s c h a p pe l i j ke organisaties
en burgers

01.01.2004
Akkoorden gereed:
01.01.2005

en plat fo rm per stroomgebied
10 Uitwerking normenstelsel

Ge re e d :0 1 . 0 1 . 2 0 0 2

• Vastleggen zorgplicht en ve ra ntwoordelijkheden bij
wateroverlast

• Provincie: vaststellen normen op voorstel
waterschap

Minimumnorm:
01.01.2002

• Kaderstelling voor beleid

• Landelijke minimumnormen regionaal uitwerken

• V&W: landelijke minimumnormen

Uitwerking:

• Taakstellend beleid voor inte rn ationale stroom-

• Uniforme systematiek/leidraad

• TAW: leidraad

01.01.2003

• Uitwerken verzekeringsstelsel bij schade door regenval

• Projectgroep o.l.v. ministerie van Binnenlandse

St a rt :0 1 . 0 1 . 2 0 0 1

gebieden en kust
• Taakstellend beleid voor regionale stroomgebieden

11 Voorstel verzekeringsstelsel

• Basis voor nationaal bestuursakkoord water

en zo mogelijk bij boezemoverstroming

• Basis voor uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke

• Beperking rijksbijdrage aan regionale schades

Ordening, het St ru ctuurschema Groene Ruimte II,

Zaken, met onder andere ministerie V&W,

Ge re e d :0 1 . 0 1 . 2 0 0 2

Fi n a n c i ë n ,I P O, Unie van Waterschappen, LTO,
verzekeraars en bedrijfsleven

de Nota Voedsel en Groen, de Nota Natuur, Bos en
Landschap en het beleid Integrale Stedelijke Vernieuwing

12.‘Geen-spijt’ maatregelen

Maatregelen
• Het pakket van maatregelen tot 16.000 m3/s uit

6 Nationaal bestuursakkoord
water

• Vastleggen gezamenlijke taakstelling rijk,
provincies, VNG en Unie van Waterschappen
• Regeling financiering
• Vaststellen indeling stroomgebieden

• Kabinet via V&W
• Twaalf provincies, VNG en Unie van
Waterschappen

Gereed: medio 2002

• Staatssecretaris V&W, ministerie VROM,

St a rt :0 1 . 0 9 . 2 0 0 0

provincies

Ruimte voor de Rivier;
• Het op korte termijn aanwijzen van Rijnstrangengebied en Ooijpolder als retentiegebied;
• Het vergroten van de spuicapaciteit op de Afsluitdijk;
• Het alvast reserveren van geschikte ruimte voor
waterberging in de regionale watersystemen.
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