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Creërenvanmeer
ruimtevoorwaterkomt
wellicht onvoldoende
vandegrond
HetRIVMheeftinopdrachtvanhetMinisterievanVROMdemaatregelenuitdeNotaRuimte
beoordeeld.Vooreenselectaantalwaterondenverpenislietresultaatvandeze'evaluatie'opgenomen.
Deeffecten blijkenvoorlopignog onduidelijk teblijven,omdatdeuitwerkingmeerdanmhetverledenafhankelijk isvanprovinciesencjemeentenenhetbeleidalleenophoofdlijnen isweergegevenen
mde komendejaren concreetmoetwordenuitgewerkt.Vooralaan hetcreërenvanmeerruimtevoor
waterinhetrivierengebied moetnogveelgebeuren.Zondereenmeerintegraleruimtelijke aanpak,
kaderstellingenjinanciéleondersteuningvanhetRijkkomthetvrijmaken vanextra ruimtevoor
waterwaarschijnlijk onvoldoendevandegrond vanwegederuimtelijkeconsequenties,deverwevenheidvanverschillendebeleidsterreinen(inclusiefdeEuropesecontext)endehogekostendiehiermee
gemoeidzijn.
DeNotaRuimtegaat inopde hoofdlijnenvanhet ruimtelijke otdeningsbeleid tot
2030. Denota isstriktgenomen deopvolger
vandeVinex,deVierdeNota ruimtelijke
ordeningextrauit 1993,omdat de Vijfde
Nota uit 2001 nietdoordeTweedeKameris
vastgesteld.Hetbelangrijkste verschil met
deVinexenVijfde Notaisdeinzetopdecentralisatie.Provincies engemeenten krijgen
meer beleidsruimte,maar hiermeeookmeer
verantwoordelijkheid voorde ruimtelijke
ordening.
Debelangrijkste opgavewaarvoor het
Rijkzichmet betrekking tot water gesteld
ziet,isdehandhaving vanvoldoendeveiligheid tegen overstromingen. HetRijk richt
zichdaarbij opprimaire waterkeringen
langsdegroterivieren,het kustgebied en
hetIJsselmeergebied.Voorderegionale
waterkeringen draagt het Rijkgeendirecte
verantwoordelijkheid. Welformuleert het
Rijkderandvoorwaarden waarandereoverheden inhun planvorming rekeningmee
moeten houden.
Deveiligheidsnormen tegen hoogwater
daterenvan i960.Sindsdienzijn inwonertal,
bebouwingengeïnvesteerd vermogen sterk
toegenomen endaarmeederisico'senmogelijkeschade.Tevenszullen effecten vanklimaatverandering zichintoenemende mate
doengelden.Het ruimtelijk beleid isdoorH20
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gaansdemeesteffectieve optievoorhet
beperkenvanoverstromingsrisico's. Dit
beleidzalindekomendejaren nader uitwerktworden,onder meervoordegrote
rivieren.

Grote rivieren
DeNotaRuimtespreekteenvoorlopige
voorkeuruitvoor noodoverloopgebieden
Rijnstrangen, Ooijpolder enhet oostelijk
deelvandeBeerscheOverlaat.Harde ruimtelijkereserveringen voor dijkverleggingen,
'groenerivieren'enretentiegebieden in het
Rijnstroomgebied zijn nietopgenomen in
denota.Uiterlijk in2006zaleen definitief
besluitgenomen wordenoverderampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn
enMaas(noodoverloopgebieden), insamenhangmetdePlanologische Kernbeslissing
(PKB)Ruimte voordeRivier.
Deomvangvandezepotentiële noodoverloopgebieden inhetrivierengebied voor
deRijnenMaasisvolgenshet 'aanvullend
deskundigenoordeel noodoverloopgebieden'
tebeperktvanomvang.Vanuit hydraulisch
oogpuntverdient hetdevoorkeur meer
noodoverloopgebieden tereserveren,waarondergebiedenlangsdeafzonderlijke Rijnrakken;iniedergevallangsdebovenloop
vandeIJssel.VoordeOoijpolder lijkt een
grensoverschrijdende aanwijzing alsnoodoverloopgebied metDuitsland (Duffelt)

gewenstuit oogpunt van kosteneffectiviteit.
Ookvoorretentiegebieden is ruimtelijke
reserveringgewenst.Zonder tijdige aanwijzingkomtdeplanologische inpasbaarheid
vanhet'Ruimtevootwater'-beleid onder
druk testaan,onderanderedoor stedelijke
ontwikkeling.DeNotaRuimtespreekteen
voorkeuruit omdeextraruimte voorde
tivieren opdekorteretermijn nabij destedelijke netwerken binnendijks tezoeken
('groenerivieren')endaarbuiten buitendijks
(verdiepinguiterwaarden).
Debenodigdereserveringinhetrivierengebiedzalwordenopgenomen indePKB
Rivierengebied.DevoorkeurdiedeNota
Ruimte uitspreekt voorhetcreërenvanextra
ruimtevoorderivierviauiterwaardverdieping(buitendestedelijke netwerken),houdt
het risicoindatdeaanvullende ruimtedie
opdelangererermijn binnendijks gevonden
moet worden inmiddels isvolgebouwd.

Deltawateren
Voordezuidwestelijke Deltarichtde
Nota Ruimtezichopdeontwikkelingvan
activiteiten diedenationale concurrentiepositieversterken,gecombineerd met ontwikkelingen diedeveiligheidtegenoverstromingen vergroten endewaardenvan
natuur, landschapencultuurhistorie versterken.Betrokken decentrale overheden
zullen debeleidskeuzen overnemen en uitwerkenineenintegraal ontwikkelingsprogramma voordezuidwestelijke Delta.Voor
de(Wester)Scheldezalmethetoogopdetoegankelijkheid voordescheepvaart,veiligheid tegen overstromen endekwaliteit
natuurlijkheid insamenwerking metVlaanderen eenontwikkelingsschets 2010Scheldeestuarium worden ontwikkeld.
DeNotagaat nietinopdemogelijke
concurrentievoorruimtevoor waterberging
inhetdeltagebied tussenhoogwaters vanuit
enerzijds Rijn/Maas enanderzijdsSchelde.
Het lijktgewenstdatdeNotaRuimtealle
optiesvoorretentiegebieden inhet benedenrivierengebied (dusinclusiefdeHoekse
Waard)ruimtelijk reserveert,totdateen
besluitisgevallenoververdereverdieping
vandeWesterscheldeenduidelijk isgewordenofRijnenMaasgebruikkunnen maken
vanbergingindedelta.DeNotaRuimtegaat
nietinopderuimtelijke aspectenvande
waterkwaliteitsproblematiek indedeltawateren.Belangrijkschakelpunt ishetVolkerak-Zoommeer;herstelvandeestuariene
dynamiek lijktgewensruitoogpuntvan

waterkwaliteits-enwaterkwaliteitsbeheer.
Voordathetkabinet indecembetvan ditjaar
eenkeuzemaaktoververdereverdiepingvan
deWesterschelde(Schelde-estuarium),ishet
noodzakelijk eenrelatieteleggen tussen
hoogwatetdoor hogeafvoer van Rijn/Maas,
hoogwatet indeWesterscheldedoorzeespiegelstijging, verdiepingenwaterkwaliteitseisen(Kaderrichtlijn Water].

Deelstroomgebiedsvisies
Degezamenlijke overheden hebben in
hetBestuursakkoord Wateren Waterbeheer
2teeeuwafgesproken datprovinciesen
waterschappen in deelstroomgebiedsvisies
aangeven hoehetregionaal watersysteem
kwantitatiefenkwalitatiefopordegebracht
kanwotden.Deuitwerking heeft echtereen
zeerbeperkt integtaalkarakter enrichtzich
voornamelijk opwateroverlast.Als voorbeeldzijn hieronder indekaartvanNederlanddebouwbeperkende maarregelen inde
deelstroomgebiedsvisies weergegeven.

Waterbeheer in West-Nederland
DeNotaRuimtegaatniet inopde
samenhangende waterbeheerproblematiek
inWest-Nederland.Aanpakvan bodemdalingindeveenweidegebieden, watertekort,
verdrogingenecologische waterkwaliteit,
zowelvanuit nationaal beleid (Waterbeleid
21e eeuw,EHS, reconsttuctie)alsvanuitde
Europeserichtlijnen (metbetrekking tot
nitraat,Kaderrichtlijn Water,zwemwater en
deVogel-enHabitatrichtlijn],zijn nogniet
uitgewerkt,maar kunnen groteeffecten op
hetruimtegebruik hebben.DezoetwateraanvoernaarWest-Nederland isvooteen
aanzienlijk deelnodigvoorhet doorspoelen
vaneenovermaat aannutriënten enzout.
Vethogmgvanhetwaterpeil indiepedroogmakerijen envermindering vanhet nutriëntenovetschot inhetgehelegebied kunnen
hetwatertekort verminderen.Een integrale
aanpakvandezesamenhangende problematiekisgewenst.

Blauwe knooppunten
Deruimtelijke enfinanciële consequentiesvanwateroverlastzijn indemeestedeelstroomgebiedsvisies goeduitgewerkt enop
zichalaanzienlijk: 300.000hectareen 14miljard euro.Deimplementatie vandedeelstroomgebiedvisies stagneert evenwel*,
omdat maatregelen en locaties onvoldoende
specifiek zijn,financiering onvoldoendeis,
schadevergoedingsinstrumenten ontbreken
enderuimtelijkeconsequenties onvoldoendebeschouwd worden insamenhang met
anderebeleidsterreinen, zoalslandbouw en
natuur, metnamedeontwikkelingen en
verplichtingen dieopdezeterreinen voortkomen uit hetEuropees beleid.De Nota
Ruimte steltgeenbeleidvooromdeintegraleaanpakvandezesamenhangende problematiek tebevotderen.
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DeNotaRuimte stelteenaanpakvoor
viadezogehetenblauwe knooppuntenbenadering,waarafspraken gemaakt wordenoverdehoeveelheidenkwaliteit vanhet
aan-enafgevoerde watet tussen het hoofdenregionalewatersysreem. Een dergelijke
aanpakisgeschiktomde verantwoordelijkheid bijhet Rijk teleggen,zondet indetailvoorschriften aandeandeteoverheden te
vervallen.De NotaRuimte steltterecht dat
allerelevantesectoren-landbouw, natuut,
verstedelijking, infrastructuur -betrokken
moeten worden bij hetformuleren vandoelstellingen voorblauweknooppunten. Het
gaatimmers nietalleenom waterafspraken,
maarommaatregelen metgrote ruimtelijke
consequenties opandete beleidstetreinen.
Deblauweknooppunten-aanpak isechter in

Bouwbeperkende maatregelen
in provinciale deelstroomgebiedsvisies
Ruimtelijk hardemaatregelen
| Concrete maatregelen
Minderconcrete maatregelen

dedeelsrroomgebiedsvisiesniet uitgewerkt
enheefr indeNoraRuimteeen vrijblijvend
karakter ("zogewenst kunnen partijen
afspraken maken").Als consequentievan
aangegane(inter)nationale verplichtingen
voornatuur enwatetzouhet Rijkdeverantwoordelijkheid moeten nemen.

Watertoets, decentralisatie en
basiskwaliteit
De NotaRuimte wilmetdewatertoets
debestaandetuimtevoorwater handhaven.
Opditmoment blijkt dewatertoets evenwel
noggeenroltespelenbijdelocatiekeuze
voorverstedelijking. Uitoogpunt vanwatetbeheer,onderanderehervoorkomen van
overstroming/ wateroverlast,ishetgewenst
datdewatettoetsookingezetwordtbij het
afwegen vanlocatiekeuzevoorverstedelijking.Decentralisatiestaatcentraal indesturingsfilosofie vandeNotaRuimte.Terborgingvandewaarden natuur, landschap,
cultuurhistorie enwarervoertdeNota
Ruimte het begrip basiskwaliteit in waarmee'weoveralhetzij qua inhoud,hetzij qua
proceseengoedeondergrens voorderuimtelijkeontwikkelingen garanderen'.Denota
laatdeptovincies,waterschappen en
gemeenten echter inonzekerheid wat
betreft dekwaliteitseisen, waardoor geen
garantiegeboden wordtdat milieu, natuut,
landschapenwatergoedinhun ruimtelijke
plannen doorwerken entoetsingnietgoed
mogelijk is.

Conclusie
Deeffecten vandeNotaRuimteop
milieu,natuur, landschapenwatet zijn dus
vooralsnogonduidelijk. Voorzowel hoofdalsregionalewaterencontinueert deNota
Ruimtehetvastgesteldebeleidvoormeer
ruimtevootwatet.Metnamedebeleidsopgaveinhet tivierengebied isgroot,waar het
gaatomhetaanwijzen vannoodoverloopenretentiegebieden,geziende ruimtelijkeenfinanciële consequenries. f
Milieu-ennatuurejfecten NotaRuimte.RIVMrapponyi193ioo£.Milieu-enNatuurplanbureauRIVM(ofvia www.rivm.nl/enrj.
Voormeerinformatie:(030) 2742072.
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