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Normeringregionale
wateroverlastin
stedelijkgebied
Hettoetsenvanhetwatersysteemaaneennormvoorwateroverlast moetzichtbaar makenwaar
burgersengoederen nog eentegeringe beschermingondervinden.Uiteeninventariserend afstudeeronderzoekblijkt datdezetoetsinginhetlandehjkcgcbied invollegang is.Detoetsingvanhetwater
indebebouwdekomaandenormvaneensperïoojaar laatechternog tewensenover. Ditisteverklarenuitdecomplexiteitvanwaterenriolering inbebouwdcjebied.develevrijheidsgraden diehet
toetsingsproceskent,hefgebrekaanadequateinformatie endecomplexiteitindeveranrwoordelijkheidsstiïiauurinhetstedelijkewaterbeheer.Meersturing aanhettoetsingsprocesenaandeeropvolgendebepalingvandedefinitieve beheersnorm lijkt wenselijk.
Naaraanleidingvandewateroverlast
eind vorigeeeuwconcludeerthetkabinetin
'Andersomgaan metwater'in2000datburgersonvoldoendeweten watzewelenniet
mogen verwachten vandeoverheid ophet
gebiedvanwateroverlast.Ditkomt mede
doordat taakstellingen tenaanzienvan
bescherming tegenwateroverlast onvoldoendeduidelijk zijn.Dittesulteerdeinde
normeringvanregionalewateroverlast.In
2003hebben Rijk, IPO,VNGenUnievan
Waterschappen hierover concrete afspraken
gemaakt inhetNationaal Bestuursakkoord
Water(NBW).
Delandelijk geldendenormering houdt
indatpetgrondgebruiktype eenminimale
herhalingstijd vanwateroverlast doorhet
buiten deoeverstredenvanhetwater vanuit
het regionalewatersysteem wordtgehanteerd.Zoisnaaraanleidingvaneenalgemenekosten-batenanalyse voorgestelddat
bebouwdgebied zodanigbeschermd moet
wordendatinundatie hoogstens eenmaal
per100jaar kanvoorkomen.Volgenshet
NBWmoetendewaterschappen in2005de
watersystemen aandenormengetoetst hebbenenmoeten dewatetsystemen in20t5 in
ordezijn.Opditmoment zijn dewaterschappen volopbezigdewatersysremente
toetsenaandenormen.Prioriteit ligt daarbij
inhetlandelijke gebied.Hettoetsenvanhet
stedelijke wateraandenormvoor wateroverlast wotdt totnutoeminder enthousiastenergvrijblijvend opgepakt.Hetbepalenvanhetbeschetmingsniveau met
bijpassende maatregelen maakrhetspannender.
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Problemen ineen notendop
Nu dewaterschappen volopmethet
normeringstelsel aandeslagzijn gegaan,
blijkt desituatieinhetstedelijk gebiedveel
gecompliceerder tezijn daninhetlandelijk
gebied.Hetisbijvoorbeeld nier eenvoudig
omdeinvloedvaneenrioolstelselopeen
afvoerpiek tebepalen.Endatmaakt hetweer
lastigomveranderingen inherrioolsrelsel,
zoalsdeeffecten vanhetafkoppelenvan
regenwater,te kwantificeren.
DeActueleHoogtekaarr Nederland
blijkt onvoldoende nauwkeurig tezijn voor
herstedelijk gebied,terwijl demaaiveldhoogreessenrieelisvooreen betrouwbare
toetsing.Verderbeschikken waterschappen
overweinignauwkeurigegegevensvan het
stedelijk water(leggersvanopenwateren
riolering),drempelhoogten enaanwezigheid
vankelders.Hoewelvoorbebouwd gebied
e'énnorm isopgesteld,varieertbinnenhet
bebouwdegebiedhetgrondgebruik sterk.Zo
zou hetonderlopen vanstraten läget
gewaardeerd kunnen wordendanhetonderlopen vanbedrijventerreinen ofwoongebieden.Ookzijn debevoegdheden van het
waterschap,gemeenteenprovincieinhet
stedelijk gebied minder scherp afgebakend
daninhetlandelijke gebied.
Mededoordat nauwkeurige toetsingin
stedelijk gebied lastigisdoordevelevariabelenenvrijheidsgraden wordtnuopverschillendemanieten getoetst.Deverschillen
komenrotuitinginhetgebruikvanverschillendeneerslagreeksen, verschillende

alrernatieven voothetbepalen vandehoogteligginginstedelijk gebiedenverschillende
vormenvanimplementatie vande stedelijke
waterinfrastrucruur ineen hydrologisch
model.Demodellenverschillensrerkin fijnmazigheid enbruikbaarheid, medevanwege
deverschilleningebiedsopbouw (bijvoorbeeldsterkhellendegebieden versuspolders).Verderwordtverschillend gedacht
overdedefiniëring van'bebouwd gebied'.
Veelalwordrdelocatievanbebouwingaan
dehand vandeLGN-kaart,detopio-vectorkaarren ofsimpelweg merhetbordje
'bebouwde kom'bepaald.
Alleensraandebebouwingwordtverschillend benaderd.Verderworden rotaal
verschillendemethoden toegepastomte
komen totrefetentiepeilen, (maaiveldhoogtenwaarvan wordtvastgesteld datbij overschrijding sprakeisvaninundarie)ende
ijkingvantehanteren modellen.Develeverschillendeafwegingen dieinhettoetsproces
mogelijk zijn,wekkenopzijn minstdesuggestiedatsprakeisvanwillekeuren-bij
enigwantrouwen -vanmanipulatie.

Contrast
Daarnaast speeltnogeenanderprobleem.Denormvanwareroverlastvoor
bebouwdgebied correspondeert niet metde
normen dievoorderioleringworden toegepast.Overhetalgemeen ishethuidigrioolstelselgedimensioneerdopeensituatiedat
eensindetweetotvijfjaar hetrioolstelsel
overlooptenwateropstraatblijft staan.
Dezenormstaatinschrilcontrasr metde
norm voorwateroverlasr voorbebouwing.
Voordeberekeningen aanrioolstelselsen
waterlopengebruikrmen verschillende
neerslagreeksen.Deburger heeft hierechter
geenboodschap aan.Ofnu water opsrraar
blijft staandooiinundatieuitoppervlaktewaterofdoordat hetrioolovetstroomt,het
blijft voordeburger wareroverlast.Hetintegrerenvanbeidenormen isafhankelijk van
detechnischeenfinanciële haalbaarheiden
bovendien moerbezien wordenofdaarmee
detransparantievanhet notmeringstelsel
verhoogd wordt.
Naastaldezetechnische onduidelijkhedenzijn ookophetterreinvandebestuutlijkeverantwoordelijkheid denodigevraagtekens teplaatsen.Deze bestuurlijk
onzekeresiruatieheeft ertoegeleiddatde
waterbeheerders,gemeentenenprovincies
zichtochnutoepassiefopstellen wat betreft
devaststellingvaneenlokaalgehanteerde
beheersnorm.

Aanbevelingen
Eeneenduidigetoetsingennormeiing
vanhetwatersysteemkomtdecommunicatie,
onderlingevergelijkingen rechtsgelijkheid
tengoede.Daaromverdienthet aanbeveling
omgemeenschappelijke uitgangspunten te
formulerenvoordetoetsingvanhetbebouwd
gebied.Belangrijkezakendaarbij zijn hoe
menomkangaanmetdifferentiatie vande
grondgebruikvormen, hetgebruikvan
modellen,beschikbaarheid vangegevensen
dematevanacceptatievanonzekerheden.
Daarnaastishetwenselijk eenduidigomte
gaanmetbebouwinginhetlandelijkgebied.
Uitdeinventarisatie isnaar vorengekomendatdevoorgesteldenormvoor bebouwd
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gebied uithetNationaal Bestuursakkoord
Waterdoor maatwerkgedifferentieerd kan
wordenenflexibel moetkunnen worden
toegepast.Economische,ruimtelijke, cultuurhistorische, landbouwkundige enecologischebelangen endeperceptievandeburgerkunnen daartoeaanleidinggeven.
Landelijke differentiatie vandenormvoor
bebouwing behoortwellicht tot demogelijkheden. Discussiemet belanghebbenden
isnoodzakelijk omtoteengeaccepteerde,
lokalenormering tekomen.Basisdaarvooris
eengoedelokalekosten-batenanalyse vande
tenemen maatregelen,waarbij deomvang
vanhet teinunderen gebied vanbelangis.
Zoverishetechternoglangniet. Momenteelwordtdepotentiële schadevanhette

beschermen onroerend goed verschillend
berekend.Toepassingvaneenlandelijksysteemvanwaardebepaling bij wateroverlast
kandetransparantie vanhet normeringstelselbevorderen.
Doorhet koppelen van berekeningsmodellen vanhetrioolstelsel aan hydrologische
modellen vanhet watersysteem kaneenstap
wordengezetnaar integralenormering met
eenzelfde neerslagmeetreeks.Verderkanin
demodelleringeenvoudig rekeninggehoudenworden met riooloverstorten door daarvooreenextranorm toetepassen.

Hoge verwachtingen
Momenteel toetsen de waterschappen
het watersysteem inhet landelijk gebied aan
denorm voorwateroverlast opeenautonomewijze.Zoeralinbebouwd gebied wordt
getoetst,gebeurt ditvrijgeïsoleerd.Enige
coördinatie vanuitdeUnievanWaterschappenbetreft vooraldehoofdlijnen van het
toetsproces.Het israadzaamdat inditzeker
nieteenvoudige,iteratieveprocesmeereenheid komt,teneinde derechtsgelijkheid van
burgers tewaarborgen.Daarbij moeten alle
partijen zichrealiserendathet normeringstelselmedeisopgezetomtoteeneenduidigetaakverdelingtekomen inhet waterbeheerenomgoed tekunnen communiceren
tussen waterbeheerder, ruimtelijke ordenaar
enburger. Het feit dat inkorte tijd veelenergieisgestoken indetotstandkoming van
eennormeringstelsel voorwateroverlast zegt
veeloverdehogeverwachtingen diemen in
hetNationaal Bestuursakkoord Water heeft
vandenormering.
Depraktijk moetzichnogwel bewijzen
endatgeldt met namevoorhet stedelijk
gebied.Alsbijdrage hiervoor vindtopi6
oktobereenworkshopplaatsomeenbeter
beeld tekrijgen vandestand vanzakenen
problemen bijdeinvoeringvanhet normeringstelselvoor bebouwdgebied.Hiervooris
een30-taldeskundigen uitgenodigd van
waterschappen,gemeenten,provincies en
onderzoeksinstellingen. *T
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