ACTUALITEIT

Bergingscapaciteit
RIJNSTRANGEN, OOIJPOLDER EN DEEL BEERSCHE OVERLAAT

AdviesLuteijn:drie
noodoverloopgebieden
DeCommissieLuteijn heefthaaradviesoverdeaanwijzing vannoodoverloopgebieden langsde
NederlandserivierenaandemissionairstaatssecretarisMoniquedeVriesvanVerkeerenWaterstaat
op29meioverhandigd.ZesteltrweegebiedenvoorlangsdeRijn:deOoijpolderenRijnstrangenen
éengebiedlangsdeMaas:hetoostelijk deelvandeBcerscheOverlaat.Denoodoverloopgebieden
langsdeRijn kunnen200tot250miljoen kubiekemeterwateraan, hetuoodoverloopgebiedlangsde
Maas 100tot 150miljoen kubiekemeter.Alshetnieuwekabinethetvoorstelditnajaar overneemt,
kunnendebetrejjendegebieden binnendrietotvierjaargcreedgemaakt wordenvoorhunnieuwe
Junctie.AJgevalleulocatieszijn[langsdeRijn)DuivenseBroekendelenvandeBetuween(langsde
Maas)Born-Julianakanaalenhetwestelijk deelvandeBcerscheOverlaat.OokhetLandvanMaas
enWaalkomtnietmeervoorinheteindadviesvandeCommissieLuteijn.

Debergingscapaciteit vandepotentiële
noodoverloopgebieden (inmiljoen kubieke

Rijn
Rijnstrangen
DuivenseBroek
Ooijpolder
LandvanMaasenWaal
Betuwe-oost
Betuwe-west

9°
60/65
115/130

Z75/350
250/290
230/290

Maas
JulianakanaalbijBorn
BeerscheOverlaat
LandvanMaasenWaal

30/40

365/375
Z75/350

Hetstond nietbij voorbaatvastdatde
commissieenkele noodoverloopgebieden
zoukiezen.Zeheeft zicheerstafgevraagd of
dergelijkegebiedenwelzinvolennoodzakelijkzijn.Uiteindelijk warenallecommissie-

Noodoverloopgebieden kunnen het
overstromingsgevaar verder benedenstrooms afwenden, aldusDavidLuteijn.De
gebiedenmoetendanwelbinneneenhalve
dagteevacuerenzijn enbovenstrooms liggen indebedijkte delenvandeRijn enMaas.

historie.Degevolgen voordelandbouw en
recreatiezijn welonderzocht,maarnietin
deafweging betrokken,omdat zevolgensde
commissienietbepalend bleken tezijn voor
devoorkeursvolgorde.
Uitdezevergelijking kwamendetwee
oorspronkelijk voorgesteldegebieden inde
Betuwealsminst interessant naar voren.

Luteijn:Noodoverloovgehie-

Criteria

Rijn

Allepotentiële noodoverloopgebieden
zijnvergelekenaandehand vanviercriteria:
sociaal-maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeldomvangvandebevolking),deaanwezigheidvangebouwen diebij overstroming
eenrisicozoudenkunnen vormen (bijvoorbeeldeenchemischefabriek), economische
effecten endegevolgenvanoverstroming
voorhet landschap,denatuur en cultuur-

VoordeRijnadviseertdeCommissie
Luteijn eengebiedmeteencapaciteitvan200
tot 250miljoen kubiekemeteraante wijzen.
Heteffect vanRijnstrangen, de Ooijpolder
enDuivenseBroekishetgrootst,omdatdeze
gebieden hetverstbovenstrooms liggen.In
Rijnsttangen endeOoijpolder wonenweinigmensen.InzetvanhetLandvanMaasen
Waalmaakt verhogingvande rivierdijken
overeengroteafstand noodzakelijk omoverstromingen bovenstrooms revoorkomen.
Kiezenvooreencombinatie met Duivense
Broekhoudt indatervanafRijnstrangen een
kanaalmoetwordengegraven,dateen
belangrijkse spoorweg,twee autosnelwegen
endegeplandeBetuwelijn moet kruisen.
ZowelRijnstrangen alsdeOoijpolder kunnenaansluiren bijsoortgelijke overloopgebieden inNordrhein-Westfalen. Dan neemt
hetbergingsvolume flink toe.Maaropdit
moment bestaat hiervoorgeendraagvlakin
deDuitse deelstaat.

denvormengeenalternatief
voorstructurelemaatregelen.
ledenerhetovereensdat noodoverloopgebiedeneenbelangrijk onderdeel moeten
gaanvormenvaneen overstromingsrampenstrategie.

jinditjaarkwamdeMaasweer^evaarltjkdicht bijdiversewoonkernen(foto:Hiyojamin

EenkeuzevoordeOoijpolder betekent
datdegrotewoonkernen inditgebied
omdijkt moetenworden.In Rijnstrangen
liggengeengrote woonkernen.
Beidegebiedenzijn ookinbeeldals
retentiegebied.VolgensdeCommissieLuteijnheeft inzetalsnoodoverloopgebied echter
H2O

eenhogereprioriteit.Eenaanwijzing tot
retentiegebied isopkortetermijn nietaan
deorde.
Alseventuelealternarieven noemtde
commissievoorRijnstrangen het oostelijk
deelvanhetLandvanMaasenWaalenvoor
deOoijpolder DuivenseBroek.
Maas
VoordeMaasadviseertdeCommissie
Luteijn noodoverloop tezoekenvoor rootot
150miljoen kubiekemeter endat het liefsr
inééngebied.Hoewelvolgensdegenoemde
criteriaherJulianakanaal bijBorn duidelijk
debestepapieren bezit,ligtdelocatieniet
gunstig.Bornligtenkeletientallen kilome-

tersbovenstrooms vandebedijkte Maas.Het
gebied isbovendien teklein.ZoudeMaasop
dit moment teveelwaterafvoeren, dan
stroomt Maaswater uitdeonbedijkte Maas
binnendijks deBeerscheOverlaat in,met
kansopgroteschadebijondermeerDen
Bosch.Bijaanwijzing vanhet LandvanMaas
enWaalzijn kostbaremaatregelen nodigom
tevoorkomen dat het water alsnogdeBeerscheOverlaat insrroomt.DeBeerscheOverlaarkaneenveelgroterehoeveelheid water
bergendannodigis.
Derestvanhetgebiedzouindetoekomstvoorretentie ingezetkunnen worden.
Inhetoostelijk deelvandeBeerscheOverlaat
zullendegrotewoonkernen omdijkt moeten
worden, f

In1995kwamen^rotedelenvanhetrivierengebied onderwatertestaanenmoestenveelbewoners.geëvacueerd '
den[foto:KarelTomeï).
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Unie verlangt van
nieuwe regering
keuzes
Denieuweregering moeteenaantalstappen
voorwaartszettenophetterreinvanwaterbeheer,ondermeerophetgebiedvanveiligheid
tegenhoogwaterenmeerruimteomwateroverlastoptevangen metdebijbehorendejinanaermej.Datschrijft deUnievanWaterschappen
aaninformateurDonner.
Debelangrijkste prioriteiten heeft de
Unievastgelegd inhetWaterdossier20022006. Kernvandatdossierisdatwatet meer
ruimteenaandacht nodigheeft. Uiterlijk in
2015dientdeveiligheid tegen overstromingeninhetrivierengebied weeropordete
zijn,vindtdeUnie.Metnamede dijken
langshetIJsselmeetenMarkermeer moeten
zosnelmogelijk worden versterkt.
Ookinhetregionale waterbeheer zijn
flinke investeringen nodigomhet landveiligenbewoonbaar tehoudenendeextra
ruimte tevindendiehetwater nodig heeft.
Tot2050zouhetintotaalomeenbedragvan
vijftottien miljard eurogaan.Dewaterschappenzijn bereiddaarvoordebenodigde
stappen tezetten,maarhetRijkis financieel
mede verantwoordelijk.
IndeStartovereenkomst Waterbeleid21e
eeuw,dieRijk, waterschappen,provinciesen
gemeenten hebbenafgesloten, zijn alprincipeafspraken gemaakt.Het komtervolgens
deUnienu opaandedaadbij het woordte
voegen.Hetnieuwekabinet moetzich inzettenomeennieuwBestuutsakkoord Water
optestellenmetconcrete afspraken.

Twee heffingen
Ookophet terrein vanwetgevingverwachtdeUnieeenaantal initiatieven.De
financiering ende bestuurssamenstelling
vandewaterschappen kanenmoet simpeler,
steltze.
DeUniegaaterverdervanuit datinde
toekomst hetwaterschap slechts twee
heffingen kent:dewatersysteemheffing en
dezuiveringsheffing. Tenslottedringtde
Unieaanopéénintegrale waterwet,diede
huidige"verbrokkelde en ondoorzichtige"
waterbeheerswergeving vervangt. Daarbij
moetdenieuweregeringserieus overwegen
omookhetrioleringsbeheer indenieuwe
waterwet onder tebrengen,aldusdeUnie
vanWaterschappen, f
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