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GGOR ALS 'KAPSTOKBELEID'

Bestuursakkoord Water isafgesproken dat
deprovinciesdekadersvoorhetGGOReind
2005zullen hebbenvastgelegd.Volgensde
laatstebestuurlijke signalendienende
waterschappen voor2010deGGORgebiedsgericht tehebben uitgewerkt.

Denoodzaakvan
integraalwerken
DeNederlandsewaterbeheerderswordendeafgelopenjaren metderegelmaatvandeklokoverspoeld
metnieuwebeleidsthema's:verdrogingsbestrijding,hetgewenstegrond-enoppervlaktewaterregime
(GGOR),problemen metwateroverlast,dedroogteproblematiek enopditmomentdeEuropese
KaderrichtlijnWater.Verschillendewaterbeheerderswerkenthemavoorthemauit,waarbij integratievandethema'svaakachterwegebiij/teneeninejjiciëntevoorbereidingenstnjdighedcntussen
achtereenvolgenjgemaakteplannen tothogekostenleidenDitwordtvaaknogindehandgewerkt
doordatcollega'sinverschillendecircuitsopererenenzodoendelangselkaarheenkunnenwerken.
Alleonderdelenvande waterproblemen
zijn aanelkaargerelateerd.Deaanpakvan
problemen isinfeite terugtebrengentot
hetoplossenvanproblemendienaarvoren
komenuitéénendezelfde hydrologische
systeemanalyse.Bijhetuitwerken vande
verschillende thema's ishetschetsenvan
hun onderlinge samenhangdanookessentieel.Bovendienzalvoorhetoplossenvande
wateropgaveeenberoepmoeten worden
gedaanopdeaanpalende beleidsvelden
natuur, milieu,landbouwen ruimtelijke
ordeningenishetnietalleeneentechnische,
maarvooralookeenbestuurlijke opgave.

beschouwdwaarin,uitgaande vandehydrologischewensen vandeverschillende functiesenbelangen inhettebeschouwen
gebied,eenheldere,integralefunctie-en
belangenafweging uitmondt ineengewenstewaterhuishouding.Dezewordtgekozen,
gerealiseerdengehandhaafd. Hetmakenvan
heldere(bestuurlijke) keuzesenhetexpliciet
makenvandezakenwaarjenietvoorkiest,
staancentraalindezedefinitie. Ditgaatdus
verderdaneentechnischeuitwerking vande
langjarig gewenstesituatie.InhetNationaal
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Waternood
Spraakverwarring heerstomtrentde
termen GGOR,Waternood(-systematiek)
en-instrumentarium. DeWaternoodsystematiek iseendenklijn, indevorm
vaneenstappenplan,diede waterbeheerder
uiteindelijk naar hetGGORleidt(zierechterdeelvanafbeelding 1).
Hetinopdracht vanSTOWAontwikkeldeWaternood-instrumentarium steltde
waterbeheerder instaatomvoordeverschillendefuncties doelrealisaties teberekenen
enviaGIStevisualiseren.Hetbegripdoelrealisatiehoudt in:demate(uitgedrukt inpercentages)waarineenbepaaldefunctie gedijt,
gegevenhethuidigeofverwachte abiotische
milieu.Deberekeningen zijn vooralbedoeld
omdeverschillende functies objectiefte
kunnen vergelijken.
WB2inat
HetNationaalBestuursakkoord Water
schrijft voordatdewaterschappen nu(okto-

DeWatemood-systematiek.

Definities en beschouwingen
Verdroging
Verdrogingiseenverzamelnaamvoor
structurele tekortkomingen indewaterhuishoudkundige systemen,waardoor
natuurgebieden diehiervanafhankelijk zijn,
nietgoedfunctioneren. Dituitzichinte
lagegrondwaterstanden, telagekweldruk
en/ofte slechte waterkwaliteit.
Hetanti-verdrogingsbeleidheeft als
doelstellingom,tenopzichtevan1985,40
procentvanhetverdroogdeareaalopteheffenvoor2010.DenieuweVerdrogingskaart
diehetInterprovinciaal Overlegmomenteel
opstelt,laattotnogtoeeenreductievandrie
procentzien;evenweinigalsin2000.Het
lijktdanookzekerdatdedoelstellingin2010
nietgehaaldzalworden.Afgerekend wordt
opbasisvangeheelhersteldgebied.Devraag
isofdatcriterium niettestrengis.Daarom
loopteendiscussieomookdegebiedenwaar
gedeeltelijk herstelisgerealiseerd,meetetellen.Indatgevalwordteenhetstelvan17procentin2004en14procent in2010berekend.
GGOR
GGORwordtvaakalseenproces
HzO
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ber2005)hun regionale watersystemen aan
dedaarvooropgesteldewerknormen voor
wateroverlast moeten hebbengeroetst.Deze
normen zijn geformuleerd intermen van
overschrijdingsfrequenties van inundaties
vanuit het oppervlaktewatet. Detoetsing
aandezenormen vindtplaats meteen faalkansanalyse.Eendergelijke analyse maakt
hetmogelijk omvooreenbepaalde herhalingstijd dekansophetoptreden vaneen
bepaalde maximalewatetstand ineengebied
tebepalen.Nadetoetsingdienen indicatief
maatregelen tewordenafgeleid voorgebiedenwaardenorm niet wordrgehaald.Daarna(maarvoor2015]dienendezemaattegelen
gebiedsgerichtenindetailtewordenuitgewerktengerealiseerd.Ookdegevolgenvan
eengewijzigd klimaat dieneninbeeld te
wordengebracht.Het isbelangrijk omzich
terealiserendatdetoetsingplaatsvindtop
basisvanlandelijke voorgestelde werknormen.
Dezezijngebaseerd opeensoorrgemiddeldeeconomische analysediedoorsterke
regionalevariatievande onderliggende
gegevenszeergrotebandbreedtes kent.De
toetsalleenmagdan ooknietdirect leiden
tot hetvellenvaneenoordeeloverhet watersysteemen hetdaarop baseren vanmaatregelen.Hetgaat eromdatderesulraten van
detoetsonderdeelgaan vormen vaneenvervolgtraject dieleiden tot devaststelling van
deuiteindelijke maatregelen.
WBziiroog
Vandroogteissprakeindiendevraag
naarwatervandejuisre kwaliteit tijdelijk
groter isdan hetaanbod.Droogtekanzich
inverschillendevormenmanifesteren, bijvoorbeeld alsonvoldoende beschikbaar
bodemvocht engrondwater (landbouwen
natuur),tekorren inhet oppervlakrewatersysteem (scheepvaart,peilhandhaving instedelijk gebied,recreatie,energieopwekking),
maarookineenslechte waterkwaliteit.
Droogtewordtvaakverward metverdroging.Verdrogingheeft echter specifiek
betrekkingopnatuut. Deuitwerkingvan
droogteinhetgebiedsgerichte beleid stond
deafgelopenjaren laagopdeagenda.Mede
dankzij deaandacht indepetsvoordein
Nederland (matig!)drogezomer van2003,
zaldedroogtenaar verwachtingmeer inhet
waterbeleid worden meegenomen. Indelandelijke droogtestudie concludeert hetRIZA
datjuist bij integraleoptimalisatievan
droogte,wateroverlast enwaterkwaliteit nog
wel(maatschappelijke ofeconomische)
'tesultaat' isteverwachten voordroogte,
hoeweleenaanzienlijk deelvande
droogte(schade)landelijk niet kosteneffectief
kanwordenaangepakt endus geaccepteerd
moet worden.

KRW
DeKaderrichtlijn Water iseropgericht
dekwaliteitvanhetoppervlaktewater- en
grondwatersysteem vanaf2015opordete
hebben.Ditmoet hetduurzaamgebruik van
water bevorderenendeverontteiniging van
hetgrondwater terugbrengen. Eenbelangrijk discussiepunt iswelkambitieniveau bij
deuitwerking zalwordengehanteerd.Duidelijk isdarrichtingdeEuropeseUnieop
eenredelijk grofschaalniveau kan worden
gerapporteerd, maardevraagisopwelk
niveauderichtlijn inNederland wordt aangegrepenomdekwaliteit vandewatersystemenookdaadwerkelijk teverbeteren.
Vooralsnoglijken dedoelstellingen vooral
voorgrootschaligewaterlichamen teworden
uitgewerkt waarbij hetambitieniveau niet
altehooglijkt. Logisch,wantdeEuropese
Unieheeft geenbehoefte aanveeldetailsen
Nederland wilnierwordenafgerekend op
overambitieuzeenmisschien onhaalbare
doelstellingen.Dekeerzijde isdatwemogelijk voorbij zullengaanaanprocessen die
spelenophetdetailniveau vandeaquatische
enterrestrischesystemenendusaande
essentievandeKaderrichtlijn Water.Indie
zinwordtdeKRWsomsals bedreiging
gezien.Overigens lijken meer parallellen
aanwezigtussen KRWenGGOR/OGOR(zie
afbeelding 1)dan men vaakbeseft.OGOR,
het optimalegtond- en oppervlaktewaterregime,kaninzekerezinworden vergeleken
met hetmaximaalecologisch potentieel
(MEP)voorkunstmatige ensterk veranderde
waterenendezeergoedeecologischetoestand (ZGET)voornatuurlijke wateren.
GGORlaatzichdanvergelijken met het
goedecologischpotentieel(GEP)endegoede
ecologischetoestand (GET)voordiewateren.

De integrale aanpak
Beleidsmatigenoodzaak
Inaprilisdoor hetLandelijk Bestuurlijk
OverlegWaterhet werkprogramma
WB21/KRW2005-2009vastgesteld.Ditprogramma kenteenstructuur waarin stap
voorstapdebesluitvotmingwordt georganiseerd ophetgebiedvan wateroverlast,
droogte,oppervlaktewatetkwaliteit,grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit.
Voordeuitwerking schetsendrie zogeheten
decembernota's (2005,2006en2007)derotale
opgavevoorhet toekomstige waterbeleid en
dekeuzesvandoelen,maatregelen, taakverdelingentermijnen voordeuitvoeting(zie
afbeelding 2).Indezenota's wordtvangtof
naar fijn gewerkt.Ditjaar wordt nog
gewerkrmet landelijke kadersvoorde
wateropgave,maar in2006en2007wordt
regionaleuitwerkingverwachtdoorde
waterschappen. Intoenemendemate dienen
KRWenWB21 (natendroog)tewordengeïn-

Symposium
Op3 novembervindtinDriebergeneen
symposiumplaatsmetdetitel'GGOR:
GoedGeregeldOfRommeltje?'.DeNederlandseHydrologischeVerenigingwildie
dagdebatteren overdewijzewaarophet
gewenstegrond-enoppervlaktewaterregimedekomendejarenvormzalkrijgen.
Voormeer informatie:
PerrydeLouw(030)2564806.

tegreerd.Dit vormtdebasisvoorde vijfde
Notawaterhuishouding endaarmeevoor
het stroomgebiedsbeheerplan.
Hetopordebrengenvanhetwarersysteemvraagt ookaanzienlijke bijdragen van
anderebeleidsterreinen,zoals milieu,
natuur, landbouw enruimrelijke ordening.
Het waterbeleid zaldaardoor meerenmeer
deelmoetengaan uitmaken vaneen meet
integraal regionaalenlokaalomgevingsbeleid.Datvraagrzowelvantechneuten als
bestuurders vanallebestuurslagen eenbredeblikeneenopen vizier.
Inhoudelijkenoodzaak
Voorhet concretiseren vanhetgenoemdewaterbeleid iseenintegrale benadering
nodigdiebeginrmeteengedegen watersysteemanalyse.Denoodzaakwordt duidelijk
wanneer degevolgenvanbepaaldemaarregelennader wordenbeschouwd. Onvoldoendedoordachtemaatregelen tegen verdroging
kunnen leiden totminder bergingsmogelijkheden endustotmeer wateroverlast.
Andersomkanverhogingvande afvoercapaciteittervoorkomingvanwateroverlast leiden totverdrogingendroogte.Mindervaak
wordtbeseft datbijdevastleggingvan funcriesdezelfde systeemkennis noodzakelijk is.
Zoheeft deaanwezigheid vankwel,mer
kansenvoornatte natuur, inhet verleden bij
debegrenzingvandeEcologische Hoofdstrucruur nauwelijks eenrolgespeeld.De
systeemkennis iszekernoodzakelijk alsde
aandacht uitgaat naardecomplexeprocessendiedewatetkwaliteit beïnvloeden.Zo
kanvetdrogingsbestrijding leiden toteen
slechterewaterkwaliteit.Alslandbouwgrondenworden omgezet in natuurgebieden,
wordtweliswaardebemestingvanpercelen
gestopt, maat wordenookvaakdepeilen
opgezet.Ditkanleiden totversnellingvan
afvoerprocessen endusjuist totmeeruit-en
afspoeling vannutriënten. Hetmagduidelijkzijn dateenzijdige uitwerkingvan
beleidsthema's tekortschietengrondige,
door metingen ondetbouwde watersysteemanalysesvereistzijn vooruitvoeringvan het
toekomstig waterbeleid.
H20
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Misverstanden omtrent GGOR
Ondanksdevelebeleids-enonderzoeksrapporten lijktdeuitwerkingen
toepassingvanhetGGOR-gedachtengoed ingrotedelenvanNederland
maarmoeilijkaanteslaan.Voornamelijk inhetwestenennoordenverloopthetGGOR-procesmoeizaam.Aandebeperkteimplementatievan
GGORliggenmogelijk ookenkelemisverstanden tengrondslag.
• GGORissynoniemaangrondwatergestuurd peilbeheer.
Dezegedachtekomtvoortuithetfeitdathetveleonderzoeknaargrondwatergestuurd peilbeheerindejarennegentigwerdgekoppeldaanderealisatievandegewenstegrondwatersituatie(GGS).GrondwatergestuurdpeilbeheerisechternietsynoniemaanGGOR;hetiseenmogelijkmiddeltotde
realisatieervaninhetveld.Dathetnietinelktypegebiedeenevenhandige
maatregelvormt,isevident.DeUnievanWaterschappenendeDienstLandelijkGebiedhebbenin1998deWaternood-systematiekgeïntroduceerd.
DezekanwordenomschrevenalseenstappenplanmetGGORalsresultaat.
Omdathetgrondwaterdestijds nietalsbeheersobject werdgezieninde
dagelijksepraktijk vanhetwaterbeheer,hebbendeUnieendeDienstLandelijkGebiedeengemeenschappelijkrapportgepubliceerdmetdetitel
'Grondwateralsleidraadvooroppervlaktewater'.Dienaamgevingkande
eenzijdigeuitlegdiewelaanGGORwordtgegeven,medehebbenversterkt.
• GGORleidttotvernattingvanlandbouw.
IndederdeNotawaterhuishouding uit 1990stondvermelddatdeprovinciesint99iindeprovincialewaterhuishoudingsplannen deGGSzouden
vastleggenenuitwerkeninconcretemaatregelenomdeverdrogingte
bestrijden.IndevierdeNotawaterhuishouding uit 1998isGGSverbreed
tothetneutralebegripGGOR.GGORvindtzijnoorsprongdusindeverdrogingsbestrijding endaarmeeindefunctie (terrestrische) natuur.
Naderhand hebbendegrondleggersvanhetbegrippenkaderGGORgeëtaleerdalseenmaatvoorhetgewenstefunctioneren vanhetwatersysteemin
relatietotdediversefuncties enbelangeninlandelijkènstedelijkgebied.
Wemoetenvaststellen,dathetGGORhetoude,eenzijdigeimagonogniet
vanzichafheeft kunnenschudden.Datisookéénvanderedenendatde

'Waternood' handvat voor integrale aanpak
DeWaternood-systematiek biedteen
goedhandvat vooreenintegraleaanpak.Ze
kanvooralalseenoverkoepelend raamwerk
worden beschouwd,waardeverschillende
waterbeleidslijnen inondergebracht kunnenworden(zieafbeelding 2).
Bijhetdefiniëren vanhetOGORworden
deverdrogings-,WB21-,MTR-,enKRWdoelstellingen omgevormd tot kaartbeelden.
OokdeAGORdient tewordenuitgedrukt in
termen vangrond-en oppervlaktewater,
kwaliteitenkwantiteit,voorzowelde
gemiddeldealsextremesituaties.Bijde
afweging vanhuidige entoekomstigeknelpunten wordenvoordeverschillende functieszoweldegemiddeldesituatiealssituatiesmet watertekorten en wateroverlast
betrokken.Bijvoorkeur wordtdit uitgewerkt ineengeïntegreerde maatschappelijke
kosten-baten-analyseopbasisvaneenlangjarigesituatie meteenrepresentatiefaantal
natteendroge(extreme)situaties.Opbasis
I H20
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ProvincialeStatenvanFrieslanddekaderstellendenotitieAanpakGGORin
2003 ineersteinstantieterugverwezen.Opdeachtergrondspeeldedat bij
veleboerendevreesbestond(enbestaat!)dathetrealiserenvanGGORbijnaperdefinitie handinhandgaatmetvernattingindelandbouwendaarmeeeentoenamevandeopbrengstderving.Indeversievandenotitie,die
ProvincialeStatenafgelopenzomervaststelden,motiveertdeprovinciede
toepassingvanGGORalseennuttighulpmiddelomvooronderdelenvan
deKRWdedoelstellingenenmaatregelentebepalen.
• GGORinholoceenNederland isonmogelijk,omdathetgrondwatersysteeminklei-enveenweidegebieden nietdirectreageertopeenwijzigingindeoppervlaktewaterstand.
Hetisjuistdathetondiepegrondwatersysteem vertraagdreageertopeen
veranderinginhetoppervlaktewaterregime.Ditgeldtoverigensookvoor
zandgronden.Desnelheidwaarmeedefreatische grondwaterstand
reageertopeenveranderinginhetoppervlaktewaterpeil,wordtimmers
bepaalddooreensamenspelvanfactoren,zoalsdedoorlatendheid vande
bodem,deintreeweerstand vandewaterlopenéndeslootafstanden.In
veen-enkleigebiedenveroorzakenvooralbeideeerstgenoemdefactorende
vertraging;inzandgebieden kanhetjuistvoorkomendatdegroteslootafstandenhetsnellecontacttussenhetfreatisch grondwaterenhetoppervlaktewaterbelemmeren.Inallegevallenwaarwetemakenhebbenmet
meerderefuncties diesomstegenstrijdigeeisenstellenaanhetgrond-en
oppervlaktewaterregime, isdedenk-enwerkwijzezoalsdiemodelstaatin
hetGGOR-proces,bruikbaar.Vaststellingvandie(grondwater)peilenof
regimesdienttegebeurenopbasisvaneenintegrale belangenafweging.
Desturingvandiegrondwaterpeilen verlooptmeestalviaingrepeninde
oppervlaktewaterhuishoudingc.q.deaan-ofafvoer vanwater.Kortom,via
hetoppervlaktewaterpeil regelendewaterschappenookhetgrondwaterpeil;eenpeilbesluitheeft zoeenconditionerendewerkingvoorhetgrondwaterpeil.Ditroeptookdevraagopwaaromwaterschappendieminder
enthousiastzijnoverGGOR, tochpeilbesluirenvaststellen.Watverder
vaakoverhethoofd wordtgezien,isdatdetermGGORookde'O'van
oppervlaktewater bevat.

vandieinformatie worden bestuurlijke keuzesgemaakt enhetGGORvastgesteld.Via
dezesystematiekkunnen derelevante partijeneenvoudiginhetcommunicatie-en
besluitvormingsproces worden opgenomen.

Voor- en nadelen van de integrale aanpak
Eenintegraleaanpakheeft alsvoordeel
dat realistischeenefficiënte maatregelen
wordengekozen.Hierdoor kan uiteindelijk
eenhooptijd engeldworden bespaard. Het
verdientdevoorkeuromdirect teinvesteren
inmodellen,dieuiteindelijk gebiedsdekkendeanalysesvoorhetgehele onderzoeksveld
(grond-enoppervlaktewater, kwaliteiten
kwaliteit,maarookruimtelijke ordeningen
milieu)kunnen ondersteunen.Ditzal uiteindelijkgoedkoperzijn daneenopeenstapelingvanafzonderlijke modelstudies en
beleidsanalyses,zoalsnu maaraltevaak
gebeurt.Tevenszorgteengoedmodelvoor
flexibiliteit gedurende hetplanproces.Extra
vragen kunnen namelijk redelijksnelmet
modelanalyseworden beantwoord.Deinte-

graleaanpakkan(optermijn) ookleiden tot
meer bestuurlijke daadkracht,omdatde
informatievoorziening naardebestuurders
toecompleter is,zodatmenzich moeilijker
kanverschuilen achternogmeeronderzoeksvragen.Voorwaardevoorsuccesiswel
datbij deonvermijdbaar overblijvende
onzekerheden ambtenarenen bestuurders
risico'sdurven tenemen.
Natuurlijk klevenooknadelenaaneen
integraleaanpak.Metgoedesysteemanalyses
enhetopzettenvanmodellenzijninvesteringskostengemoeid.Deanalysesworden
complexer.Ookzaleenintegraleaanpak(bijna)onherroepelijktotlangeredoorlooprijden
leiden.Verdermagdemodelmatigeaanpak
geenexcuusvormenomhetvaststellenvan
GGORtevertragen.Hetsteedseerstalles
modelmatigvollediguitwillenwerkenkan
leidentotnietnoodzakelijkperfectionisme en
daarmeebeleidsambitiesjuistonderuithalen.
WerkenvolgensdeinWaternoodontwikkeldedenklijn,waarineenintegrale

• GGORisgeentaakvoordewaterschappen,omdatdezegeengrondwaterbeheerder zijn.
Natuurlijk ishetzodatdeprovinciesformeel(nog)steeds verantwoordelijk
zijnvoorhetgtondwaterbeheer. Indepraktijkzijndewaterschappenechteralsindsjaarendagpraktisch beheerdervaninelkgevalhet freatische
grondwatet.Eénvandebelangrijkste doelstellingenvanhetpeilbeheer(en
dusdepeilbcsluiten)isdeconditioneringvandefreatische grondwaterstand,gegevendewensendiedeverschillendefuncties daarvoorhebben.
Losdaarvankunnenwaterschappen bijhetvaststellenvanhetGGOR
maatregelen voorstellendiebettekkinghebbenophetbeheervanhetdiepegrondwater.Deverminderingvaneengrondwaterwinningomeen
ondiepegrondwatersituatie tehetstellen,isdaarvaneenvoorbeeld.Ofdeze
maatregelenuiteindelijk ookuitgevoerdworden,isnunogdeverantwoordelijkheid vandeprovincie.NadevaststellingvanhetGGORdoorhet
waterschapmoetimmersdeprovinciehetplantoetsenengoedkeuren.Dit
zalbijhetvankrachtwordenvande nieuweWaterwetwaarschijnlijk veranderen.
• GGORisgeentaakvoordewaterschappen,omdatdezegeenzeggenschapoverderuimtelijkeordeninghebben.
Hetkloptdatdewaterschappengeendirectezeggenschaphebbenoverde
ruimtelijkeordening.DatlaatechteronverletdatinhetkadervanbijvoorbeeldeenGGOR-project inbeeldwordtgebrachtwelkeconsequentieseen
wijziging inderuimtelijke ordening(bijvoorbeeld eenclusteringvanalle
natuurgebieden ofdebouwvaneennieuwewoonwijk) heeft opdewaterhuishouding;vootdatdoeliszelfseenapartinstrument ontwikkeld,
namelijkdewatertoets.Dedoorwerkingvandehydrologischeconsequentiesinderuimtelijke otdcningdientdeprovincievasrteleggeninhet
streekplan.
• Waternoodvraagtomgegevensdienietbeschikbaar zijn.
Ditprobleemvloeitvoortuithetfeitdathet Waternood-insttumentarium
(datnietperdefinitie hoeft tewotdengebruiktommetdeWaternood-systematiekenGGORaande slagtekunnen!)specifiekeGIS-dataveteistdie

benaderingcentraalstaat,isaltijd aante
bevelen.Devoordelenvaneen modelmatige
aanpakwegennamelijk uiteindelijk optegen
denadelen.Hetzouechternietgoedzijnals
debesluitvorming wordt vooruitgeschoven
insituatieswaarinduidelijk isdateen
modelmatige aanpakdeze besluitvorming
beperktzalbeïnvloeden ofalsdezesteedspas
begint nadeafronding vanhet modellenwerk.Bovendienverwachten wedatdenoodzakelijke investeringen zich uiteindelijk
terugzullen betalen viaefficiënter verlopendeplanvormingenrealisatie.Ditvereistwel
eencultuuromslageneennieuwemanier
vandenkenbijveelwaterbeheerders.«[
Joost Heijkers
(Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden]
Heiko Prak
(Dienst Landelijk Gebied)
Guus Beugelink*
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nietallewaterschappenstandaard opdeplankhebbenliggen.Ookde
noodzakelijkeGIS-expertiseisnietoveralinvoldoendemateaanwezig.
TevenszouhetWatetnood-insttumentariumpasoptimaalkunnenwordenbenutals eersteenGD- en/ofGt-actualisatiebeschikbaarzoukomen.
Nietsisminderwaar.DehuidigeGt/GxGvaneenbepaaldgebiedkanook
metbehulpvaneennumeriekofanalytischhydrologisch model(gecalibreerdaandehandvanbeschikbaremetingen)wordenvastgesteld.Bijkomendvootdeelisdateendergelijk modeltevensalsscenariogenerator kan
wordeningezet,zodatdeVGOR'sermeekunnenwotdenberekend.Dit
spaartveeltijd engelduit.Ditalleslaatonverlet,datgrotedelenvande
Gt-kaartsterkverouderdzijnendringendaaneenactualiseringtoezijn.
Dienoodzaakisalsindsjaarendagbekend.Recentisinhetkadervande
aanpassingvande mestregelgevingde(inmiddelsverlaten)aanwijzingvan
nattepercelenvoor'landbouwopzand'inopdrachtvanhetMinisterievan
LNVeenpartiëleactualisatieuitgevoetd.Dewaterschappenenprovincies,
diealeerderhetnut ende noodzaakvanzo'nactualisatieinzagen,hebben
bijgedragen aandatprojectenkunnennubeschikkenoveractuelegegevens.
• VaststellingvandeGGORvooreenstedelijkgebiedbetekenttevenshet
nemenvanverantwoordelijkheid voordestedelijke grondwateroverlast.
BijdeNederlandsegemeentenendeVNG lijktnogalwatweerstandte
bestaantegenhetGGOR.Behalveaaneengebrekaancapaciteitbijveel
gemeenten isditmogelijk tewijten aanhetonjuistedenkbeelddatals
menmethetGGORaandeslaggaatinstedelijkgebied,de initiatiefnemendeenparriciperendepartijen wordenopgezadeldmetdeverantwootdelijkheid voordestedelijkegrondwatetover-en-onderlast.Eenbegrijpelijkevrees,omdatdezeverantwoordelijkheid nognietgoedisgeregeld.
Hopelijk verbetertditmetdekomstvandenieuweWaterwet.Devrees
heeft echterinessentienietsmetGGORtemaken.Bij GGORgaathetveel
meeromhetaanwijzen vanknelpuntenenhetkomentotoplossingen,los
vanhetfeitwiedeknelpunten(heeft) veroorzaaktofde verantwoordelijkheiddroeg.

DeWaternood-systematiekuitgebreidvoorwaterkwaliteit, -tekort en-overlast

Gebiedsdoelen:

watersysteemanalyse
m.b.v.
gegevens/ modellen

WB21, KRW, MTR, verdroging,etc.

monitoring
enevalutie

uitvoering
maatregelen
*

(aanpassen)
landgebruik

besluitvorming:
GGOR

Op persoonlijke titel

HzO

20-2005

13

