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LAATSTE WATERCONGRES VOOR DE ZOMER MAGER BEZOCHT

Discussieover
waterhuishoudingals
randvoorwaardein
ruimtelijkeordening
Watermoerordenendzijn inderuimtelijkeordening.HeeldewatersectorinNederland ishetdaarovereens. Maardit^eldtnietvooralle^emeenteu,provincies,derijksoverheid enTweedeKamerleden.OpéénvandediepsteplekkenvanNederland, bijGouda,verrijst eenwoonwijk.Derisico'sdie
hiermeebewust.genomenworden,(ijkennietsericusgenomenteworden,behalvedandoorhethoogheemraadschap indezere^io.Hetwaséénvande boeiendeonderwerpenopeendoorStudiecentrum
voorBedrijfenOverheid^eor^aniseerdcongresoverdestrijd metentegenwater, hetlaatstevoorde
zomervakantieopójuli inScheveningen.Slechtseen40-ta!mensenbezochtdebijeenkomst die.geleid
werddoorFransTielrooij.
Denieuwbouwwijk Westergouweende
rapportagevanBertBanninkenWilfried ten
Brinke'Risico'sinbedijkte termen' stonden
centraal tijdens ditcongres.Banninklegde
directdevingeropdezereplek:40procent
vandewaterkeringen inNederland voldoet
nietaandewettelijke veiligheidsnormen en
van20procentontbreken anno 2005gegevensomtoteengoed oordeel tekomen!
Intussen blijft debebouwing (verharding)
toenemen, evenalsdebevolking,waardoor
deeffecten vanoverstromingen nu veelgroterzijn danjarengeleden.Teldaar nogbijde
datdenormen,waarovergesproken wordt,
daterenvan 15160endatdezenietgeverifieerdzijn,dan isdeconclusievolgensBert
Banninkduidelijk:Nederland isergkwetsbaargewordenvooroverstromingen. Het
risicozalalleenmaartoenemen.Deaandacht isvolgensdeRIVM-onderzoekerverengd totalleendedijksterkte.Erwordt niet
meergekekennaarwatzichachterdedijk
aanontwikkelingen afspeelt."Westaanvoor
eendilemma:kiezenwevoordebeschermingvanalleendiepoldersdiedichtbevolkt
zijn ofstellen wehetveiligheidsniveau voor
allepoldersgelijk?"RobLambermonr,projectleider IJsselvoor'Ruimte voordeRivier',
ginginopeenanderdilemma,namelijkde
afweging tussen het landelijken individueel
belang.Degeplandemaatregelen omde
rivieren meerruimte tegeven, ontmoeten
veelkritiekvanomwonenden,diesomszullenmoeten verhuizen.Demeestewerkzaamheden zullengaanplaatsvinden langs
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deNederrijn/LekendeIJssel.Debewoners
langsderivieren beslissen niet mee.Ze
mogen welhun meningkenbaar maken.
VolgensLambermont wordtvanafhet begin
duidelijkgemaakt waaromde maatregelen
noodzakelijk zijn enwaaromzenier terdiscussiegesteld kunnen worden.
VolgensErikvanLith,woordvoerderop
hetgebiedvanwater indeTweedeKamerfractie vanhetCDA, willende betrokkenen
afwegingen horen vanderijksoverheid bij
devoorliggende beslissingen."Zeverwachtenweiningvandeinspraak ronddePlanologischeKernbeslissingRuimtevoorde
Rivier.Hun problemen komen daarin niet
aanbod."Watvolgenshemzoukunnen helpen,ishetduidelijk maken vaneventuele
alternatieven,alsdiebestaan.VanLith
begrijpt overigens nietwaarom de natuurontwikkelingsprojecten inde uiterwaarden
losgekoppeldzijn vandemaatregelen in
'Ruimte voordeRivier".
HetTweedeKamerlid schat indat langs
deLekendeNederrijn extra maatregelen
nodigzijn bovenopdieuit 'Ruimte voorde
Rivier'.

legenZuidplaspolder gaat bouwen (Westergouwe)endatzebovendien toestaatdat het
areaalaantuinbouwkassen verder toeneemt.
Westergouwebleefvervolgensdegehele
middaghetgespreksonderwerp.Hetovergrotedeelvandeaanwezigen vroegzichaf
waarompersegebouwd moet worden in
vooraldeRandstad,ookopplaatsendieuit
waterhuishoudkundig oogpunt daarvoor
absoluut nietgeschiktzijn,tenzij durevoorzieningengetroffen wordendiedannogniet
garanderen daroverenkeledecennnia nier
alsnogproblemen ontstaan met wateroverlast.DeGoudsewethouderJanVermeij prees
deonlangs aangepaste nieuwbouwplannen
envond het nujuist eenvoorbeeldvanhoe
gebouwd kanworden indelaaggelegen
delenvanNederland."Wesrergouwe wordt
eenwaterstad inplaatsvaneenwijk ineen
polder."FrankVrolijks vanGrontmij verdedigdezichvervolgensmanmoedig tegenover
hetpubliek doortewijzen opdemaatregelendiemoeten leiden toteenflexibel peilbeheerinmeerderepeilvlakken.Depeilvlakscheidingmoetookzorgdragen vooreen
beterewaterkwaliteit inhetgebied.Het
belangrijkste punt vanhet nieuweplanis
volgensVrolijks dat dewijk indrieniveau's
gebouwdgaatworden (4,5,5en5,7meter
onderNAP),waarbij bijeventuele wateroverlast het teveelaanwater tochvrij snel
afgevoerd kanwordennaarnogdiepere
delenvandeZuidplaspolder. Hij verwacht
daardoorweinigproblemen.BertBannink
vroegzichafwaaropdestelligheidisgebaseerddat inWestergouwegeenrisico'sop
overstromingen bestaanenmensenlevens in
hetgedingkomen.Hetantwoord daarop
bleefuit.Vanuitdegemeente blijken bovendiengeenapartebouwvoorschriften toegepast teworden voordewijk.Het HoogheemraadschapvanSchieland adviseerde negatief
overWestergouwe.Inhet algemeen zijn
waterschappen nietblij methet scheiden
vanpeilvlakken,omdatdatzorgt voormeer
techniek,meer kansopfalen daarvanendus
meerkansopproblemen.Waardeplannen
welaangepastzijn isophetgebiedvande
hoeveelheidberging.Schieland eiste11 tot15
procentvanhetgebied opvoor waterberging;inhet nuvoorliggendeplan hebben
Grontmij enGoudaditpercentagewetenop
tekrikken tot tussende20en25procent.

"Er zal gebouwd worden"
DijkgraafAlfred vanHallvanHunzeen
Aa'skonhetopzijngeheeleigenwijze niet
nognadrukkelijkerzeggen:"Water ordent
hetruimtelijk beleid".Hij begrijpt niet
waarom deProvincieZuid-Holland toestaat
datGoudaeennieuwbouwwijk indediepge-

DeZuid-HollandsegedeputeerdeLenie
Dwarshuis-Van deBeeknoemdeGoudahét
voorbeeld voordewatertoets.Zenam het
duidelijk opvoorVrolijksende wethouder.
"Wekunnen inNederland nietanders dan
bouwen optweedekeus-locaties.Maarmis-

schien isWestergouwe weleerstekeusvanwegedetoepassingvannieuwe mogelijkhedenenderuimeaandacht voorhet daadwerkelijk ruimtegevenaanwater."De
gedeputeerdezeizichmeerzorgen temaken
overdeveiligheidvandeNoordzeekust.
Daarzijn intotaalzeslocatiesaanzeedie
binnen enkeledecennianietmeervoldoen
aandehuidigeveiligheidsnormen endaarmeeeenserieuzebedreiging inhouden.
VolgensDwarshuisishet eenvoldongen
feit datdenogimmer toenemendebevolkingvanNederland nieuwbouwplannen in
metnamedeRandstad noodzaakt.
Overigens benadruktezeweldatelders
inZuid-Holland steedsmeerpolderseen
functie zullen krijgen alswatetbergingsgebied.
OokPvdA-TweedeKamerlidJanBoelhouwerriepdeaanwezigen opderealiteit
nietuithetoogteverliezen.Hij bekritiseerde
CeesvandenAkker,sindskort ex-hoogleraar
indehydrologieenwaterhuishouding,die
voorsteldeinNederland niet langer tebouwenopplaatsendielagerdandriemeter
onderNAPliggen.VandenAkker:"Wateris
deprimairevoorwaarde.Derestisondergeschikt:wonen,werkenenrecreatie.TechnischiseenplanalsWestergouwe mogelijk.
Maaralsweditplan ineenlandelijkecontext
plaatsenmeteentoenamevandeverharding,
meerneerslag,eenstijging vandeNoordzee
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Wateraanvoer in

Economische afwegingen
RobertvanCleef(SterkConsulting)pleitteinhetKurhausvooreengrotererolvooreconomischeafwegingen inhetwaterbeheer."Ermoetgoednagedachtwordenoverdeeconomische
consequentiespergebied."DeuitvoeringvandeplannenbijGoudazorgenvolgenshemvoor
eenbeterewaterkwaliteit,meerrecreatieenmooierenatuur.Datzijndebatenvanditplan(zie
ookhetartikelAanwaterbergingkanveelwordenverdiend'uitH20nr. 18uit2004).

eneendalingvanhetland,danzoudenwe
Nederland andersmoetengaaninrichten,
waarbij hetwatersysteem meerruimte moet
krijgen."VandenAkkerdachtzelfs hardop
overhetbebouwenvandeVeluwe.
VolgensJanBoelhouwer moetenwe
accepterendatNederland inmiddels behoorlijkvolgebouwd is.Derijksoverheid zal bijvoorbeeldinZuid-Holland buiten Westergouweomookandereplekkenbeter moeten
beveiligenjuist vanwege nieuwbouwplannenofnieuweinfrastructuur. Deeconomischeontwikkelingen inhetwestenvan het
land makendat noodzakelijk, vindthij.
Boelhouwer overtuigdeonder andere
BertBannink niet:"Staatssecretaris Schultz
zouzichgrotezorgen moeten makenoverde
ontwikkelingen bijGouda.Nu zijn landelijkevoorzieningen nodigomregionalezaken
mogelijk temaken.Het overstromingsrisico
wordt doordewoningbouwgroter dan het
alwas."OokVanLithisernietgerustop.
"Iktwijfel omdaar tegaan wonen."

konworden.Totdusver regeldendebetrokkenwaterschappenenRijkswaterstaat de
aanvoervanwateropbasisvandebeheersovereenkomstuit 19851.DeWetopdeWaterhuishoudingschreefeenwaterakkoord voor.

Dagvoorzitter FransTielrooij zeiin zijn
afsluitende woord vernieuwende vormen
vanbouwen indedelta,bijvoorbeeld woningeninofophetwater,gemist tehebbenals
mogelijkheden omgebruik temakenvan
hetwaterzonderdathetwatetbeheer hierdoor indeknelkomt.Inhetbuitenland ziet
hij opditvlakveelmeerinitiatieven.Verder
zeihij tevrezendatWestergouwe straks toch
gewooneenVINEX-wijkwordt.Ookzag
Tielrooij noggeenenkeleuitwerking van
projecten waarbij nieuwewegenofwoonwijkenopdeeneplekgecompenseerd wordendoorextragroen elders('groenvoor
rood').
Tenslottenoemdehij tweezakendievolgenshemechtvanbelangzijn: het weghalen
vandewaterscheiding tussen de ministeries
vanVerkeerenWaterstaat enerzijds enLandbouw,Natuur enVisserij anderszijds ("datis
echteendrama")enhetserieusnemenvan
deburger inhetwaterbeheer. •

Inhet nugeslotenakkoordzijndeervaringen
van2003 verwerkt.Detotnu toegeldende
beheersovereenkomst hadeenmeer vrijwillig
karakter.Dezeovereenkomstismethettekenenvanditakkoordvervallen,f

West-Nederland
Dehoogheemraadschappenvan Rijnland, Delfland,SchielandendeKrimpenerwaard,De
StichtseRijnlandenenRijkswaterstaatUtrecht
hebbeneenakkoord.geslotenvoordeaanvoer
vanwatervanuit hetAmsterdam-Rijnkanaal
endeLeknaarRijnland,Del/landenSchieland
endeKrimpenerwaard.Dezewateraanvoer
moetervoorzorgendatooktijdens langdurige
droocjtevoldoendewaterinWest-Nederland
beschikbaaris.

V.l.n.r.deherenVanVliet(RijkswaterstaatUtrecht),Vander Burg(Delfland),Ypma(DeStichtseRijnlanden),Togtema(Rijnland)enKienhuis(SchielandendeKrimpenerwaard).Opdeachtergrondhetgemaaldatspeciaal
gebouwdisvoordewateraanvoertijdenslangdurigedroogte.

Het'Watetakkoord KleinschaligeWatetaanvoervoorzieningen Midden-Holland'
regeltdat(extta)watetviadtietoutesnaar
Bodegravenwordtgevoerd.In2003 isdeze
routeookalgebruikt.Toenleiddeneenlage
Rijnafvoer enverziltingvandeHollandsche
IJssel,incombinatie met watmweerenweinigneerslag,toteensituatiewaarbij dekwaliteitvanhetwatetdievanuitdeHollandsche
IJsselwerdingelatennietmeergegarandeerd
H20

14/15-2005

