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Impuls nodigvoor
stedelijk waterbeheer
in Noord-Holland
Noord-Hollandsegemeentenblijvenoperatesehaalachterbijhetrealiserenvanbelangrijkebeleidsdoelenophetgebiedvanstedelijkwaterbeheer. Bijnatweederdevandegemeentenvoldoetm2006
nietaandebasisinspanning rioleringeneenevengrootaantalgemeentenisopditmomentnietopde
hoogtevandestedelijkewateropgave.Dezecijferszijn nietalleenhetgevolgvaneennalatigehoudingvandegemceuteuzelf ookondermeerhettoezichtvandeprovincielaattewensenover. DitzeggenMilieufederatieNoord-Holland enStichtingReinwater.Zijvoerdenonlangseenenquêteuit.
Vande65Noord-Holiandsegemeentenvulden28gemeentendevragenlijst in(43%]. Vervolgensis
meteenviertalgemeenteneenvervolgmterviewgehoudeu.
Demeestegemeenten hebben temaken
metéénofmeer waterproblemen. Grondwateroverlast enriooloverstorten worden
veruit het meestgenoemd, beidedoor61
procentvandegemeenten.Bijna de helft
(43%) kampt metproblemen metdewaterkwaliteit enmetvervuildewaterbodems.Elf
procentvandegemeenten zegtgeenwaterproblemen te hebben.
Uitdeenquête blijkt verder dat3dprocentvandegemeenten geen voornemen
heeft omeenwaterplan optestellen.Het
merendeel(64%) heeft echterwelhetvoornemeneenwaterplan optestellen,isdaar
momenteel meebezigofbezitaleenvastgesteldwaterplan.Demeestgenoemdeknelpunten bijhetopstellenvaneengemeentelijk waterplan zijn depersoneleen financiële
capaciteit.Uitdeinterviews blijkt dat het
verwerven vanbestuurlijk draagvlak binnen
degemeente ookdenodigeaandacht vraagt:
Hetissomsmoeilijkomdegemeenteraad
meetekrijgen bijhetopstellen vaneen
waterplan.Degemeentetaad denkt dat het
waterschap overwatergaat,alduséénvande
geïnterviewden.

dehoeveelheid tebergen waterin stedelijk
gebied.Slechtselfprocentvandegemeenten
isopdehoogtevandestedelijke wateropgave;64procent vandegemeenten heeft daar
geenzichtopen21 procentzegtgeenextra
waterberging nodigtehebben.Devoornaamste redendaternoggeen duidelijk
beeldvandestedelijke wateropgave is,isdat
dezenognietberekend is.Demeeste
gemeentengevenaandatdit nogdoor het
waterschap (aldannietsamen metde
gemeente)moet worden gedaan.
Geconcludeerd kanwordendatditachterblijft bijdeafspraken inhetNBW. Op
basisvandit akkoord magimmers verwacht
wordendaterinhetvoorjaar van2005een
duidelijk beeldvandestedelijke wateropgavezou liggen.

Overstorten en basisinspanning

Wateropgave en afkoppelen

Positiefis datdemeeste(61%)gemeenten
welmogelijkheden zienomextrawater binnen hun grenzen tebergen.Demeest populairemaatregelen zijn deaanlegvan natuurvriendelijke oevers(46%) enhet uitbreiden
vanhetwateroppervlak (46%).Zo'n 14procentvindtdathetprobleembeter buitenstedelijk opgelost kan worden.

VolgenshetNationaal Bestuursakkoord
Watermoetengemeenten en waterschappen
voordeeerstehelft van2006gemeentelijke
waterplannen opstellenvoorzoverdit uit
oogpunt vantenminstedewateroverlastproblematiek nodigwordtgevonden. Hiervoor
ishetuiteraard noodzakelijk dat gemeenten
enwaterschappen tijdig wetenofeen
gemeente eenstedelijke wateropgave heeft.
Weiniggemeenten hebben echter inzicht in

Metbetrekkingtot afkoppelen geldtde
beleidsdoelstellinguit devierdeNota Waterhuishouding datinbestaand stedelijk
gebied20procent wordtafgekoppeld enin
nieuwbouw 60procent.Denorm in nieuwbouwwijken wordt overhet algemeen
gehaald.Enkelegemeenten gevenzelfsaan
datzij innieuwbouwgebieden alleregenwaterafkoppelen. Inbestaand stedelijk
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gebied isditveelminder hetgeval.Het niet
halenvandedoelstellingheeft volgensde
respondenten ondermeer temaken metde
kosten ofhetontbreken van vastgesteld
gemeentelijk beleid hiervoor.
"Erissteun vanhet rijk nodigvoor
afkoppelen. InhetNBWstaatdatdeinitiatiefnemer demaatregelen moet betalen.Ik
merkdat hetwaterschap terughoudend is
met het nemen vaninitiatieven vanwegede
kosten",alduseen respondent.
Eenanderegemeenteheeft eeneigen
oplossinggevondenvoordefinanciering van
hetafkoppelen: ineenwijk mereen
gemengd rioolstelselenmetklachten van
grondwateroverlastiseen drainerend
hemelwaterriool aangelegd.Zowordt het
grondwaterprobleem enhet overstortprobleemopgelost.Definanciering gebeurt uit
het rioolrecht.Degemeente loopt daarmee
vooruitophetverbrederioolrecht.Volgens
degemeente heeft niemand hieroveropgemerktdat ditopditmoment nietmag.

Gemeenten haddendevuiluitworp uit
derioleringper 1januari2005metde helft
moeten terugbrengen tenopzichtevan1985.
Onderzoek vandeStichtingRIONEDuit
2003toont aandateindditjaar waarschijnlijkslechtsdriekwart vandegemeenten aan
debasisinspanning voldoet.Hetonderzoek
inNoord-Holland geeft echtereenveelverontrustender beeld.Slechts32procentvande
28gemeenten voldoetditjaar aandebasisinspanning, 18procentuiterlijkin2007, 25
procentin2010en21 procentin2015.Geconcludeerdkanwordendathetrealiserenvan
debasisinspanningnogverachterblijft bijde
doelstelling.Verschillenderedenen worden
aangedragen waaromdebasisinspanning
nogniet isgerealiseerd.Zoiseenkwartvan
de28gemeenten bezigmetdeuitvoering.

Ookeenkwart isernogopaanhetstuderen,
heeft onlangsoverlegmethetwaterschap
hieroverafgerond ofisdaarnogmeebezig.
Zo'nzevenprocentvindtdekosteneenprobleem.Eéngemeente-diedebasisinspanningmetafkoppelen wilrealiseren-constateertdatderealisatiehiervancomplexeris
dan gedacht.
Allerisicovolleoverstorten haddenop 1
januari 2005gesaneerdmoetenzijn.Uitdit
onderzoekblijkt dat 18procentvande28
gemeenten nogrisicovolleoverstorten heeft,
waarvanééngemeente vijf
Het iszorgwekkend dathetrealiseren
vandebasisinspanningenhetsaneren van
risicovolleoverstorten zoachterblijft bijde
beleidsdoelstellingen. Uithetonderzoek
bleekdat nietalleen nalatigheid vande
gemeenten zelfeen belangrijke oorzaak hiervooris,maarookdebijzonder soepele houdingvansommige hogereoverheden.Erzou
danookveelstrenger toegezien moeten wordenophetrealiserenvanbeleid.
"Inonzegemeenteisnogniksuitgevoerd
vandebasisinspanning.Drukis uitgeoefend
vanuitwaterschapenRijkswaterstaat om
meerwerkvandebasisinspanningtemaken.
Degemeenteheeft hetlanglaten liggen."
"Deplanningvanhetgemeentelijkrioleringsplanwordtnietgehaald.Deprovincie
heeft dittotmijnverbazinggoedgekeurd.Ook
hetwaterschapisetinmeegegaan.Erisgeen
drukuitgeoefend opdegemeente.Deprovincieisslapalshetgaatomhandhaving,het
houdenvandegemeentenaan termijnen."
"Degemeente heeft eentijd langniets
metrisicovolleoverstorten gedaan, ondanks
brievenvanhetwaterschap.Hetwaterschap
heeft erwelopgezeten,maardegemeente

StedelijkwaterinLeicLscheRijn.
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nietgesanctioneerd. Planningvoorsanering
is 2008."

Samenwerking
Ookdesamenwerkingvandegemeentenmetdeprovincieende hoogheemraadschappen isonderzocht.De belangrijkste
aanbevelingen hebben betrekkingopdeverdelingvantakenen verantwoordelijkheden
endebehoefte aanmeerintegraliteit en
visie,onduidelijkheid metbetrekkingtot
het beheer vangrondwater endefinancieringvanallewateropgaven.
"Hetwaterschap heeft veelaandacht
voordehoofdaders, maardurft degemeentegrensnietover.Hetisnutijd voordehaarvaten.Hetwaterschap isgoedinhetbedenkenvanregels-zezijn meer politieagent.
Nu heteenaantaljarengeledenhetbeheer
vanwaterinstedelijk gebied overgenomen
heeft, moethetzelfde verantwoordelijkheid
hiervoor nemen."
"Hetwaterschap heeft teweinigcapaciteitomgemeenten tebedienen bijhet
makenvanruimtelijke plannen.Hetwateradviesvanhetwatetschapisheelbeknopt.Je
hebt alsgemeenteveelkennis nodigomhet
goed tedoen.Ikzielieverdathetwaterschap
informatie levert voorde concept-waterparagraafinplaatsvanachterafadvies."
"Deprovincievoertergweinigregie.Dit
iswelbelangrijk, omdatgemeenten deneiging hebben totafwentelen. Deprovincie
zoudaareensterkererolinmoeten spelen.
Nu moetengemeenten elkaaropzoeken.Het
isveelgemakkelijker alsdeprovinciezich
daarmee bemoeit."

Conclusies en aanbevelingen
AangezienhetProvinciaal Waterplan
Noord-Holland opditmoment tet visieligt,

wordthierhetaccentgelegdopaanbevelingenrichtingprovincie.
• Sommigegemeentelijkeopgavenwordenalgoed uitgevoerd,zoals afkoppelen
innieuw stedelijk gebied.Andereopgavenlopensterkachter inuitvoering,
zoalsafkoppelen inbestaand stedelijk
gebied,hetrealiseren vandebasisinspanningenhersanerenvan risicovolle
overstorren.Gemeenten hikkenaan
tegendehogekosten vanafkoppelen;dit
willengemeenten nietalleenopzich
nemen.Debaten liggen (optermijn]bij
warerschappen (goedkoperezuivering).
Hetzougoedzijn alsookandereoverheden (waterschappen)bijzouden dragen
aandefinancieringvanhet afkoppelen;
• Overhetalgemeenlijkthetdatgemeentenniet doeltreffend aangespoord wordenomhundoelstellingen optijdte
halen.Datmoetende verantwoordelijke
overhedenzichaantrekken.Zomoetde
ptovincieNootd-Holland strenger zijn
bijhettoetsen vandegemeentelijke rioleringsplannen, vooraldaar waarhet
gaatomdesnelheid vanuitvoering.Het
zougoedzijn alsdeprovinciedeKaderrichtlijn Wateraangrijpt ommeer druk
uit te oefenen;
• Deverschillendeoverheden moeten,
ondermeeringemeentelijke waterplannen,duidelijke afspraken makenover
waarwelkeverantwoordelijkheden liggen.Daarbij ishetvangrootbelanggoed
metelkaar tecommuniceren.Deprovinciemagineenaantalgevallen haar
regierolprominenter oppakken;
• VolgenshetNationaal Bestuursakkoord
Watermoetengemeentenenwaterschappen voordeeerstehelft van2006
gemeentelijke waterplannen opstellen,
voorzoverdittenminsteuitoogpunt van
problemen metwateroverlast doorpartijen noodzakelijk wordtgevonden.Dit
istevrijblijvend geformuleerd.Alle
gemeenten zoudeneen integraal waterplanmoeten opstellen,tenzij ergoede
redenenzijn omhetniettedoen.De
provinciezouhetopstellen vangemeentelijke waterplannen meer mogenstimuleren;
• Hetisnogonvoldoende bijgemeentelijkepoliticidoorgedrongen datookzij
eenbelangrijke verantwoordelijkheid
hebben alshetgaatom waterbeheer.
Deprovinciekanhierin een belangrijke
rolspelen,f,
Erna Krommendijk
(Milieufederatie Noord-Holland)
Annemarie terSchure
(Stichting Reinwater)
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