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ExpertiseNetwerk
WaterkerenvolgtTAWop
DeTechnischeAdviescommissieWaterkeringen(TAW] isnietmeer. Na40jaargevraagdeenongevraagdeadviezeniszevervangendoorhetExpertiseNetwerkWaterkeren(ENW).Datgcbeurdein
Delftopzpjuni tijdensdelaatsteTAW-dagentevensdeeersteNetwerkdagWaterkeren.Deruim
300aanwezigenzagendaarhoedenieuwevoorzittervandeENW,dijkgraa/GertVerwolƒvan
WaterschapVcluwe,viaeenvoorafopgenomenvideobanddevoorzittershamerinontvangstnam.
Daarna namendevoorzittersvandevierwerkgroepen,dieoverigensrechtstreeksvanuitdeTAWwordenovergeheveldnaardeENW,huneigenvoorzittershamersinontvangst.
DeTechnischeAdviescommissie voorde
Waterkeringen (TAW)waseen onafhankelijkeadviescommissie,diegevraagdenongevraagddeminister vanVerkeerenWaterstaatadviseerdeoveralletechnisch
wetenschappelijke aspectenvan constructie
enonderhoud vanwaterkeringen.DeTAW
richttezichzowelopprimaire-alssecundairewaterkeringen enboezemkaden.DeENW
gaatzichhierookmeebezighouden, maar
zalookalsplatform fungeren voorkennisuitwisseling.Hetexpertisenetwerk richt zijn
adviezenopoverheidsorganisaties dieverantwoordelijk zijn voorbeveiliging tegen
overstromingen en hetvoorkomen van
wateroverlast.Het netwerkgaat hierbij niet
alleenrekening houden metde technische
kantenvan het waterkeren, maarookmet
hetbeleidéndemaatschappelijke belangen.
Devierwerkgroepen dieactiefwaren in
deTAW,zijn éénopéénovergegaan inde
nieuweorganisatie.Zebehandelenrespectievelijk veiligheid(voorzitterdeheerVrijling),techniek(deheerBarends],kust(de
heerStive)enrivieren(deheerDeVriend).
AnitaWouters,plaatsvervangend Directeur-GeneraalWater,konzichvoorstellen
dat hetverdwijnen vandeTAWende
oprichtingvandeENWvoorgemengde
gevoelenszorgdebijdeaanwezigen.Metde
TAWweetje watje had,metdeENW moetje
datmaar afwachten. Dewijziging isdoorgevoerdvanwegedeveranderingen in het
waterbeheer. Vaneentechnischdebatisde
discussiegewijzigd ineen maatschappelijk
debat,waarbij decentralevraagluidt hoeveelgeldweoverhebbenvoorveiligheid.
InGroot-Brittanniëisde watersituatie
andersdaninNederland.Tochlopen waterbeheerdersdaar tegengelijksoortige proble20
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men op.Het ismoeilijk geld tekrijgen om
maatregelen tekunnen treffen endebevolking(endepolitiek)teovertuigen vanhet
belangvanwaterbeheer enanders omgaan
met water.Dat bleekuit het verhaalvanReg
Purnell,hoofd-ingenieur vande afdeling
overstromingsbeheer vandeBritsetegenhanger vanhetministerievanVerkeeren
Waterstaat.Hijsteldedatbijde(Britse)
beleidsvormingeenbelangrijke taakwas
weggelegdvoordeingenieurs.Hetleekhem
eengoedideealsdeBritten en Nederlanders
dekunst vanhet beherenvanwater(en
waterbeleid)eenbeetje bijelkaar zouden
gaan afkijken.
AdriënnevanderSarisnamens Nederlandgedetacheerd alsbeleidsmedewerker bij

deEuropeseUnie,DGMilieu,waaronder het
Europeseactieprogramma hoogwaterbeheer
resorteert.Nadezwareoverstromingen in
2002vanmet namedeElbeendeDonau
beslootdeEuropeseUniemaatregelen te
treffen omdergelijke problemen indetoekomst tevoorkomen.Datleiddetoteensolidariteitsfonds eneenEuropees alarmeringssysteemvooroverstromingen. Vorigjaar
brachtdeEuropeseCommissieeenrapportageuitoveroverstromingsrisicobeheer inclusiefvoorstellen vooreen actieprogramma.
Ditprogtammabehandelt schadepreventie,
bescherming,voorbereidingen opoverstromingen,mogelijkheden tothetnemenvan
noodmaatregelen entenslotte herstelvande
eventueleschadeplus hetlerenvanlessen
uit eerdereoverstromingen.DeRaadvan
Europa ondersteundedit programma, maar
eistewelflexibileit indedoelen,debeschermingsniveau's ende tijdschema's.
Eenbelangrijke voorwaardeomeen
Europeeshoogwaterbeleid uit te kunnen
voeren,zijn dejuistejuridische insttumenten.Momenteel wordtgewerkt aaneen
richtlijn, dieevenalsdeEutopese Kaderrichtlijn Water,gericht isopdetebehalendoelen
enminder opdemanier waaropdezedoelen
bereikt moetenworden.OmtoteenEuropeesbeleid tekomen,moetendelidstaten
driestappennemen:eeneersterisicobepaling,danhetopstellenvanoverstromingskaartenentenslotte hetopstellen vanoverstromingsrisicobeheersplannen.Bijdeze
laatstestapmoetrekeningworden gehoudenmet hetsolidariteitsprincipe (niet

DevoorzittersvandevierwerkgroepenvanhetExpertiseNetwerkWaterkeren:Vrij(ing,Barends,StiveenDeVriend.
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afwentelen), delange termijn eneenintegralebenadering.Hetuitgangspunt is,zoals
bij'Waterbeheer 21eeeuwinNederland,een
omslagvanbeschermingnaarmeer ruimte
voorwater.VanderSarmerkteopdatde
Kaderrichtlijn Waterookinvloed uitoefent
opdehoogwaterbescherming. Het aanleggenvanverdediginswerken kaninvloedhebbenopdewaterkwaliteit enmoet daarom
getoetst wordenaandeKaderrichtlijn Water.
HetisdebedoelingdatdeKRWendenoguit
tewerken Richtlijn Hoogwaterbescherming
in2ot5inelkaar grijpen.
DijkgraafMoniquedeVriesvan het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartierginginopdezwakkeplekkenvan
deNoord-Hollandse kust,namelijk deKop
vanNoord-Holland endeHondsbossche
Zeewering.Behalvehetoppeilbrengen van
dekustverdediging wordtookgeprobeerd de
ruimtelijke kwaliteit vandekustplaatsen te
verbeteren.Datresulteert indrie plannen
diebeidezwakkeplekken inéénkeermoeten
aanpakken.Heteersteplan heet 'Gladde
kust'engaatuit vaneenzeewaartseverbredingvandeduinen met 200meter. Het
tweedeplanheet'Duinzoom indelift' en
houdt ookduinverbreding in,maar dan
landinwaarts.Datheeft consequentiesvoor
bijvoorbeeld hetdorpCallanrsoog,dat
gedeeltelijk opnieuwingericht moetworden.Verdergaatdit planuit vaneen versterkingvanhetbinnentalud vandeHondsbosscheZeewering.Het derdeplan tenslotteis
'Hardekust',eenzeewaartsestrand- en
duinverbreding mét dammen.
Uiteindelijk moetéénvandeze plannen
gekozenenuitgevoerd worden.Daartoe
worden in 2006en2007gedetailleetdeontwerpenvanalledrieplannen gemaakt.De
daadwerkelijke uitvoeringstaatvoor2008 op
hetprogramma.Wanneerdezeafgerond zal
zijn, isnogniet duidelijk.
Tenslottewas,hoewelnietinhetprogramma opgenomen,hetlaatstewoordaan
(ex-)voorzitter vandeTAW,DeSmidt.Toen
hij zijn werkindeadviescommissie begon,
werdgezegd:"Inonzehanden ligtdeveiligheid vanNederland."Datwasnietomopte
scheppen,maargafhet verantwoordelijkheidsbesefvandeledenvandeTAWaan.Het
isvangroot belangvolgenshem datdekennisblijft bestaan.Methetoprichten vanhet
ExpertiseNetwerkWaterkeren wordt hieraanvoldaan,meent hij.DeSmidt vertrouwt
erdanookopdathetexpertisenetwerk zijn
adviezen,ookwaardaar nietomgevraagdis,
onderde(publieke) aandacht zalbrengen, f
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Ontwerp-waterplan
van Noord-Holland
GedeputeerdeStaten vanNoord-HollandhebbenhetOntwerpProvinciaalWaterplanzoo62010vastgesteld.Hetplangeejtde richtingaan
vanhetNoord-Hollandsewaterbeheer,waarbinnenwaterschappenengemeentenhunmaatregelenmoetentreffen. Hetplan ligttussen 18
juli enzz septemberterinzage.
Eenbelangrijke plekinhetwaterplan is
ingeruimd voorhetversterken vandezwakkeschakelsindeNoord-Hollandse kust(Kop
vanNoord-Holland endeHondsbosscheen
PettemerZeewering).Deversterkingvan
dezezwakkeschakelsmoet tussen 2008en
2020gebeuren,afhankelijk vangeldvande
rijksoverheid. Maarookdesecundaire waterkeringen moetenaangepakt worden.Opdit
moment wordtgewerktaan veiligheidsnormen voordezewaterkeringen,samen metde
provinciesZuid-Holland enUtrecht Denormen worden bepaaldopbasisvaneenrisicobenadering,waarbij rekeningwordt gehoudenmet deeconomische waardevanhette
beschermen gebiedende maatschappelijke
gevolgen vaneen overstroming.
In het waterplan komtookeenregeling
overbuitendijks bouwen.Nu vtagen
gemeenten regelmatigtoestemming om
buitendijks temogen bouwen.Debesluitvormingopditpunt isnogmoeilijk, omdat
eenwettelijk ofbeleidsmatig kader ontbreekt.Devoorbereidingen voordenieuwe
regelingwordensamen methet Ministerie
vanVerkeerenWaterstaat getroffen.
Uithet waterplan blijkt devoorkeurvan
deprovincievoorkleinschalige oplossingen
omvoldoendewaterberging tecreëren.
DaaromzalNoord-Holland geen starre
blauwdruk opleggen.Voorhet noordelijk
deelvandeprovincieisdituitgangspunt al
vastgelegd inhet nieuwestreekplan.Voor
calamiteitenberging wordtnognietsvastgelegd inditplan.Alsderesultaten vanhet
proefproject RondeHoepbekendzijn, wordt
volgendjaar beslotenoverdenut en noodzaakvan calamiteitenberging.
Hetwaterbeheer wordt inhet algemeen
afgestemd opherhuidige,instreek-en
bestemmingsplannen vastgelegde,grondgebruik.Datkanbetekenendat tegenstrijdige
eisenwordengesteldaanhet watersysteem,
alsbijvoorbeeld eennatuurgebied en landbouwgrond aanelkaargrenzen ofelkaar
zelfsoverlappen.Hetwaterplan bevatgeen

pasklareoplossingen,maargeeft aanhoehet
procesmoetverlopen,waarbij in eerste
instantie dewaterschappen metdegrondgebruikers ronddetafelgaanzitten.Alszijer
nietuitkomen,beslistde betreffende
gemeente ofdeprovinciewelk grondgebruik
prevaleert.
Alsdooreenveranderinginhet grondgebruik het watetsysteemmoetworden aangepast,zijn dekosrendaarvan voor rekening
vandeveroorzaker.Pertype grondgebruik
zijn normen tenaanzien vandeoverstromingskans opgenomen inherNarionaal
Bestuursakkoord Water.Alshetgrondgebruik verandert,endusdeoverstromingskans,zorgthetwaterschap voordejuiste
maatregelen enhetbeheer,maardekosten
zijn voordeinitiatiefnemer. Alshet niet
haalbaar isofonberaalbaar omherwatersysteemaantepassen,kanhetwaterschap in
overlegmetdeprovincie,gemeenten, grondgebruikers enanderebelanghebbenden naar
eenoplossing tezoeken.Hierbij kan worden
gedacht aanfuncriewijziging ofhet afkopen
vanrisico's.
HerProvinciaalWaterplan Noord-Hollandzalinjanuari 2006aanProvincialeStatenworden voorgelegd.Definanciële dekkingkomt tijdens debehandelingvande
begroringdoor ProvincialeStaten, komend
najaat, aandeorde. f

Themanummers
Ditjaarverschijnen naastdegebruikelijke
themanummersoverdrinkwater,afval-en
proceswaterenrioleringookenkelenummersmetextraaandachtvooreenonderwerpdatindewatersectorinNederland
speelt,namelijk personeelenopleidingen
énstedelijk waterbeheer.
Personeelenopleidingenkomtditjaar
terugalsapartthemaenwelinheteerste
nummer nadezomervakantie:19augustus.
Voordezeuitgavegeldtdatvoorstellenvoor
artikelen uiterlijk op28juliopderedactie
binnenmoetenzijn.
Hetthemanummer overstedelijkwaterbeheerverschijnt op30september.Ookhiervoorgeldtdatbijdragen uiterlijk twee
wekenvantevoreningeleverdmoetenworden:16september.ArtikelenvoorPlatform
dienenvoor2septemberbinnentezijn.
Hetlaatstethemanummer gaatoverproceswaterenkomtuitop25november.Voor
ditnummergeldenalssluitingsdata
respectievelijk 11novemberen28oktober
(Platform).
Voormeerinformatie:(010J4274165.
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