Juristen positief kritisch over
nieuwe Waterwet
De nieuwe Waterwet wordt alom met tevredenheid begroet, maar er bestaat
wel twijfel over de doorwerking van de wet naar de besluitvorming op andere
beleidsterreinen. Zo vindt nauwelijks afstemming plaats met de Natuurbeschermingswet. De landbouw (en de gemeenten) zullen te maken krijgen met
een strengere aanpak van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Waarschijnlijk
komt er een zogeheten beslisboom water voor deze middelen, die ertoe
zal leiden dat meer gewasbeschermingsmiddelen dan nu verboden zullen
worden. De Waterwet was onderwerp van gesprek tijdens een studiedag van
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op 21 maart in Apeldoorn.

D

e dag voor de hoorzitting over
de Waterwet stond bol van de
kritische kanttekeningen door
met name juristen. Mr. Marleen van Rijswick
gaf een totaaloverzicht van de volgens haar
zwakke punten in de wet. Dagvoorzitter
Alfred van Hall kon zijn waardering daarvoor
niet onder stoelen en banken steken. Maar
voorop stond dus de waardering voor de
nieuwe wet. Van Rijswick deelde zelfs compli-

menten uit aan degenen die de Waterwet
opgesteld hebben.
Volgens de juriste is het nog onduidelijk
hoe de kwaliteitseisen in de Waterwet gaan
doorwerken. Ook vindt ze dat de opstellers
van de nieuwe wet te veel vertrouwen op de
mede-ondertekening van nationale plannen
en bestuurlijk overleg. Van Rijswick pleitte
ervoor een grotere rol toe te dichten aan het
verplichtend waterakkoord. Tenslotte vindt

ze de zorgplicht van gemeenten voor het
stedelijk waterbeheer volstrekt onduideljk.
Van Rijswick ziet de gemeente niet als waterbeheerder. De gemeente krijgt ook geen
bevoegdheden als zodanig in de Waterwet.
Mochten zich problemen voordoen, dan
kan de gemeente de verantwoordelijkheid
nog steeds eenvoudig afschuiven naar het
waterschap, meent Van Rijswick.
Willem van Douwen, gemeenteambassadeur
Water voor Rijn-West, kon zich er iets bij
voorstellen dat juristen de juridische borging
van de wet niet altijd even sterk vinden,
maar volgens hem groeit met deze nieuwe
Waterwet wel de kans op uitvoerbaarheid
van plannen tussen verschillende overheden.
Erik van Dijk van de Provincie Overijssel
gebruikte zijn bijdrage aan de studiedag
om zijn bezorgdheid te uiten voor een
nivellering van het milieu als gevolg van de
Europese waterwetgeving. De bovenloop

‘Westergouwe waterstaatkundig veiliger en
duurzamer dan andere wijken’
De nieuwbouwwijk ten zuidwesten van Gouda (Westergouwe) kan waterstaatkundiger veiliger en duurzamer uitvallen dan andere wijken, gelooft dijkgraaf
Hans Oosters van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Om de 15.000 tot 30.000 woningen in deze polder, die 4,5 tot 6,5 meter beneden
NAP ligt, droog te houden, zal flink geïnvesteerd moeten worden. Maar de
dijkgraaf is er trots op het omstreden gebied droog te blijven houden, met name
door het gemaal Abraham Kroes in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, de projectorganisatie
driehoek RZG Zuidplas, vertegenwoordigers
van het nationale onderzoeksprogramma
Klimaat voor Ruimte en de milieubeweging
in dit deel van de Randstad nodigden
op 23 maart de landelijke pers uit om te
benadrukken dat in deze laagste polder van
Nederland wel degelijk zonder problemen te
wonen en te werken is in de toekomst. Het
hoogheemraadschap gebruikt de woningbouwplannen van Gouda om het versnipperde watersysteem ter plekke te structureren
en de waterhuishouding aan de nieuwe eisen
aan te passen, de milieubeweging hamert
erop dat door de nieuwbouw te concentreren
ten noordwesten van de spoorlijn en snelweg
naar Rotterdam het meest waardevolle
veenweidegebied behouden blijft en de
programmamedewerkers van Klimaat voor
Ruimte grijpen de Zuidplaspolder aan als
zogeheten hot spot: een praktische vertaling
van de effecten op lange termijn van de
klimaatveranderingen op de ruimtelijke
ordening en in het bijzonder de mate van
risico op overstromingen of andere vormen
van wateroverlast.
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Vanwege die klimaatwijzingen zou het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard de sloten in de Zuidplaspolder sowieso al flink verbreden. Daarnaast
moet het hoogheemraadschap in dit gebied
ongeveer 21 hectare aan water kunnen
bergen in de nabije toekomst. Daarbij komen
straks tussen de 15.000 en 30.000 woningen,
150 tot 300 hectare aan bedrijventerreinen, 200 hectare aan glastuinbouw en 80
hectare glastuinbouw die binnen het gebied
verplaatst moeten worden, 200 hectare voor
melkveehouderijen en tenslotte 500 hectare
voor ‘nieuwe’ natuur, plus daarbij natuurlijk
nog een forse hoeveelheid wegen.
De Zuidplaspolder ligt op de diepste plek
6,70 meter beneden NAP. De veiligheidsnorm
ligt er hoog: 1:10.000 jaar. Het gebied waar
woningen gepland staan, ligt tussen 4,5 en
6,5 meter neden NAP. Mocht de dijk van de
Hollandse IJssel breken, dan zal de maximale
waterdiepte in de polder ongeveer 1,30
meter bedragen, zo heeft het hoogheemraadschap uitgerekend. Deze diepte wordt
dan wel bereikt op het punt waar juist de
woningen ingetekend staan. Omdat de

woningen ook overlast kunnen krijgen van
de hoge grondwaterstand, verlangt het
hoogheemraadschap van de aannemers
wel dat zij maatregelen nemen tegen deze
vochtproblemen. Dijkgraaf Hans Oosters is
vooral tevreden dat het veenweidegebied
ten zuidoosten van Gouda onbebouwd blijft.
Daar kan een hoog waterpeil gehandhaafd of
zelfs verhoogd worden.
Florrie de Pater van het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte ziet
de Zuidplaspolder als een bijna ideale
locatie om antwoord te krijgen op allerlei
vragen rond de gevolgen van een verder
opwarmend klimaat en daarmee gepaard
gaande perioden van droogten enerzijds
en toename van het aantal hevige buien
anderszijds. De Pater maakt zich vooralsnog
vooral druk om het eventueel doorbreken
van de klei- en veenlagen in de Zuidplaspolder door een toename van de kweldruk.
De zeespiegelstijging die verwacht wordt,
kan wellicht opgevangen worden binnen
de waterhuishouding in het gebied.
Een combinatie van een stijging van de
zeespiegel en een stijging van de piekafvoer
zou wel een serieus probleem kunnen gaan
vormen, aldus Florrie de Pater.
In september hoopt ze de eerste resultaten
van het onderzoek te kunnen presenteren
tijdens een driedaags congres over de
Zuidplaspolder.

