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M I D D E L S T E SCHAKEL I N DE WATERKETEN

Gemeentenvervullen
sleutelrolin
waterbeheer
Gemeenzenvervulleneensleutelrolinhetwaterbeheerenzijwordenzichdaarvansteedsmeerbewust.
Gemeentenzijnverantwoordelijk voorhetbeheervanderuimteendatisindeontwikkelingvan
'waterenruimte'essentieel.Gemeentenzijnverantwoordelijk voordeinzamelingenhettransport
vanafvalwater envormendaarmeedemiddelsteschakelindewaterketen.Tenslottezijn^emeenten
degenendiehetmeesteinteractiemetdeburgerhebben.Kortomdegemeentenspeleneensleutelrolbij
debewustwordingoverwater,aldusEilardjacobsvanDWR.
Waterenruimte worden steedsvakerin
éénademgenoemd. Gemeenten speleneen
sleutelrolalshetgaatomderuimte.Alle
visiesenplannenzullenmoeten worden
gerealiseerdbinnen hetgrondgebied vaneen
gemeente.Degemeentemoetdaartoehet
planologisch beleid vastleggeninbestemmingsplannen.Hetinstrument bestemmingsplan richtzichthansvooralophet
regulerenvanbestaandgebruikenhetbiedenvaneenjuridisch kaderbij gewijzigd
gebruik.Hetinstrument lijkt maar beperkt
geschiktomer langetermijn-ontwikkelingenmeetewaarborgen.Bepaaldewaterhuishoudkundige doelstellingen dieopeenhoog
abstractieniveau totstand komen,lopen
daardoordekansomindeuitvoeringsfase te
sneuvelenbijhetwijzigen vanbestemmingsplannen.Welisteverwachten datde
vergrotingvandeaandacht voorwateren
bijvoorbeeld waterkansenkaarten leidttot
eenpositieveregrondhoudingvoorwateras-

pecten.Bovendienisdewatertoets ingevoerd
omdegevolgen vanplanvorming voorde
waterhuishouding tijdig tekunnen regelen.
Defundamentele herzieningvandeWetop
deruimtelijke ordeningbiedtdekansde
ruimtelijke ordeningbeteropmilieuen
wateraftestemmen.Aandeandere kant
lijkt indezewetderolvande waterbeheerderinhetruimtelijk ordeningsprocesjuist
beperkter teworden.Inhoeverre bestemmingsplannen metdenieuwewetook
geschiktzullen wordenals planinstrument
voordelangeretermijn, isnognietduidelijk.
Gemeenten staan voordetaakinde
bestemmingsplannen ruimte voorwater
mogelijk temaken.Ookvanuit andere
belangen,zoalseconomische ontwikkeling,
volkshuisvesting,mobiliteiten natuurontwikkeling,bestaatechterdruk opdeschaarsebeschikbareruimte.Dikwijls komende

lokaleruimtelijke behoeften voortuitbredereregionaleafwegingen; inhetwaterbeheer
isditzekerhetgeval. Gemeentebestuutders
moeten zichhierbij echter lokaal verantwoorden.Deburgerherkent wéldegemeentealsverantwoordelijke overheid voor ruimtelijkekeuzes,maarnauwelijkshet
waterschapofdeprovinciedieopeenregionalerschaalniveau opereren.Oplocaties
waardaadwerkelijk sprakeisvanwateroverlast,zaldeaandacht wélgroot zijn.
Indediscussienota 'Gemeentengeven
watereenplaats'steltdeVerenigingvan
NederlandseGemeenten (VNG)datgemeentenvannatureoverderegierolbeschikken
bijruimtelijke inrichting.De ruimtelijke
inpassingvanwater hoortdaar uitdrukkelijk bij.Datbetekent overigens nietdatalle
gemeenten zichookopdiemanier bewust
zijn vanhunrol.Omdiezelfde reden zouden
gemeenten volopeenbelangrijke rolmoeten
spelenindestroomgebiedsplannen dienu
inhetkader vandenotaWaterbeleid voorde
21eeeuwworden opgesteld.Indegemeentelijkepraktijk iswaterechterslechtséénvan
develeaandachtspunten enbovendien doorgaansgéénknelpunt.Daarom komtvan
dezeparticipatie nogweinigterecht.Verwachtmagechterwordendat gemeenten,
mededoorhetverschijnen vangenoemde
VNG-nota,zichdekomendetijd bewuster
zullen wordenvanhunrolbij watervraagstukken.
Niet alleenbij herinrichting, maarook
in bestaand ingerichtgebied vraagt water
ruimte.Detrits'vasthouden -bergenafvoeren' begint daarwaarde regendruppel
valt.Datisdusaltijd particuliereofopenbareruimte.Alsneerslagopdieplekniet wordr
vastgehouden, ishetafvoeren infeiteal
begonnen.Hetinhetkadervandebeperkingvanemissieuitderiolering ontwikkeldeafkoppelbeleid draagttegelijk ookbijaan
het lokaalvasthouden vangevallen neerslag.
Dit kostechterwelruimte,ookinbestaand
stedelijk gebied.Stedelijke vernieuwing
biedtdebestemogelijkheden omookhier
resultaattebereiken.

Baggeren
Eenanderetaakdieruimtevraagtin
bestaandgebied ishetbaggerenvan watergangen.Duurzaam verwerkenvanbaggerspeciebetekent hergebruiken. Inhetlandelijkgebiedkanenmaglichtofniet
verontreinigdebaggerspecieopdekant wordengezet.Datkanworden beschouwdals
eenvormvanhergebruik.Instedelijk gebied
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ontbreekt deruimte omop vergelijkbare
wijze metbaggerspecie omtegaan.De
oplossingisdan hetopslaan ineen baggerdepot.Hiermeeishergebruik echrer nog
nietgewaarborgd.Dedikwijls voorgestelde
taakverdeling tussen waterschapen
gemeente isdat het waterschap baggerten
despecienaareenbaggerdepot brengt,de
gemeenrederuimte beschikbaar sreltenhet
waterschap deinrichtings- enverwerkingskosten betaalt.Debereidheid vangemeentenomdepotruimte binnen het stedelijk
gebied beschikbaar testellen isechter
gering,vooralomdarditdoordebevolking
doorgaans niet indankwordr afgenomen.
Indenota'Gemeenten gevenwatereen
plaats'stellendegemeenten dat het waterschapdevolledige verantwoordelijkheid
moet nemenvoordeverwerkingvanbaggerspecie.Dewaterschappen ophun beurr houdenvastaandeontvangstplicht enstellen
datdegemeente,alshieraan nietkan wordenvoldaan,ruimte voordepots beschikbaar
moetstellen.Dedoor hetrijk beschikbaar
gesteldemiddelen voordesaneringvande
baggerproblemariek bijgemeenten helpt
welbij het oplossen vandeknelpunten.De
regelinggeeft echtergeenprikkelomtotde
meestduurzame oplossing tegendelaagst
maatschappelijke kosten tekomen.

Waterketen
Onttrekking vanwareraanher watersysteem,benuttingvoormenselijk gebruik
ennazuiveringweerterugbrengen vandit
watergebeurt indewaterketen.Degemeentenzijn opverschillende manieren betrokkenbij dedriecomponenten: drinkwatervoorziening,rioleringen
afvalwaterzuivering. Derelatie tussen
waterketen enwatersysteem isvooralcomplex,omdat inhet bebouwdegebied regenwaterwordtingezameld, watmeestaltezamenmetafvalwater naardezuivering wordt
getransporteerd.DevierdeNota waterhuishoudingformuleert alsdoelstellingdat in
bestaandebebouwing20procent enin
nieuw in terichtengebieden 60procent
wordt afgekoppeld.
Opbasisvaninformatie overgrootschaligestedelijke uitbreidingsplannen ishet
beelddatdaardedoelstellingvan60 procent
afkoppeling veelalgehaaldwordt.Over
kleinschalige stedelijke bouwactiviteiten is
weiniginformatie beschikbaar,maarde
indruk bestaatdat,zekerbij zogeheren
inbreidingen hierveelvakeropconventionelewijzeophetbestaande rioleringsrelsel
wordtaangesloten.Het ministerievan
VROMheeft onderzoek latendoennaar
afkoppelen inbestaand gebied.Daarin komt
naarvorendarafkoppelen nu vaakniet tot

besparingen leidrinhet rioleringstelsel.
Naarmateafkoppelen meerwordtmeegenomenmetanderemaatregelen indeopenbare
ruimre,wordtditechtersteedsgoedkoper.
Bijonderzoek inZuid-Holland blijkt dat
ruim 80procentvandegemeentenzich
bewust isvandenoodzaakvan afkoppelen.
Het totstand brengenvande afkoppeldoelstellingen uitdevierdeNota waterhuishouding moetgeheeldoor gemeenten
gebeuren.Dikwijls leveren waterschappen
eenfinanciëlebijdrage,omdat zuiveringskosten wordenuitgespaard.Degemeenten
stellen inveelgebieden datde werkelijke
kostenvanafkoppelen belangrijk hogerliggendangenoemde bijdrage,zodatdit niet
alsstimulans werkt.
Eenanderebelangrijke relatieisdievan
dewaterketen met hetbeheer vandeopenbareruimte.Deverwevenheid vanhetrioleringsbeheer met het wegbeheer isgroot.In
kleineregemeenten isdeuitvoeringvan
dezetaakookambtelijk nietgescheiden.De
druk opdeondergrondse ruimte neemtechtertoe.Naast detraditionele nutsvoorzieningen enrioleringvraagtookdeontwikkelingophetgebiedvandeinformatie- en
communicatietechnologie steedsmeer
ruimte.Deverwevenheid vanrioleringen
beheervandeopenbareruimtewordt daar
niet minder om,maardebehoefte aanbrederecoördinatie indeondergrondse ruimte
maaktweldatrioleringsteedsmeereenzelfdebehandeling krijgr alsanderekabelsen
leidingen.Ditkanwellichteenrolgaanspelenbijdeontwikkeling vanwarerkerenbe-

drijven.Degemeenten vindendesamenhangtussen beheervandeopenbare ruimte
enderioleringsraakzoessenrieel,dar verbijzonderingvanderioleringsraaken het
onderbrengen vandezetaakineenwaterketenbedrijf slechtsopenkeleplaatsenals
oplossingwordtgekozen.Uitoogpunt van
het samenhangend beheervandewaterketeniseen(afval)waterketenbedrijf aantrekkelijk,maar ditzoutenietwordengedaanals
bij het beheervandeopenbareruimteeen
verslechteringoptreedt.DeUnievanWaterschappenendeVereniging Nederlandse
Gemeenten hebben indecember 2001 ineen
gezamenlijke briefaandeKamer,naar aanleidingvandewijziging vandeWvo,aangegevenvooraldegezamenlijke planvorming
alskansrijk tezien.Dezorgtaken voorriolering(gemeenten) en afvalwaterzuivering
(waterschappen) zoudenopbasisvaneen
gemeenschappelijk afvalwaterplan inhoud
moeten krijgen.

Eén afvalwaterheffing
Indediscussienota 'Gemeenten geven
watereenplaats'wordtéén afvalwaterheffing voorgesreld, teinnen doorde
gemeenten.Onmiskenbaar heeft één afvalwaterheffing voordelenvoorde burger.
Doordatgemeenten derioleringstaak hebbenenwaterschappen dezuiveringstaak,
betekent hetonderbrengen vandeveranrwoordelijkheid voordieheffing bijéén
besruurslaagechterookeen ingrijpende wijzigingvanhetbestuurlijk bestel.Hetaspect
vanéénafvalwaterheffing komtookzijdelingsaandeordeinhet interdepartementale
onderzoek 'Institutionele aspectenvande

H

2

0 ji 1 2 - 2 0 0 2

V

waterketen',waarvanderesultaten medio
ditjaat zullen verschijnen. Overigens ishet
welopveelplaatsengebruikelijk dewaterheffingen inbijvoorbeeld deenergienota op
tenemen.Deburger krijgt dan weleennota,
maargespecificeerd naar verschillende
heffingen. Het ligtvoordehand dezediscussiemeetenemen indetotale beschouwing
vande financiering vanhetwarerbeheer.
Behandelingvanafvalwater buiten de
bebouwdekomislastigerdan daarbinnen.
Daarom wordt inhet buitengebied nog
ongezuiverdgeloosd op oppervlaktewater
Dezelozingenmoeten in2005beëindigd
zijn.Voorsaneringvandeze lozingen
bestaantweemogelijkheden: aansluiten op
derioleringoflokaalzuiveren, bijvoorbeeld
met behulpvaninstallaties voor Individuele
BehandelingvanAfvalwarer (IBA's).Het
bestaande beleidbepaaltdatdegemeente
ontheffing vandezorgplicht rioleringkan
aanvragen bijgebouwenoptegrore afstand
vanhetstelsel.Delozerisdanzelfverantwoordelijk voordezuiveringvanhet afvalwater.DeKamerheeft geconstateerd (motie
Depla)dat uitvoeringvanhet bestaande
beleid tot tegroteverschillen inlasten leidt.
Daarom heeft het ministerievanVROM,in
overlegmetdebettokken parrijen een nieuw
beleidvoorgesteld.Daarinvattende
gemeenten dezotgplicht bteedop:delozer
biedtzijn afvalwatet aanopeenvastpunt en
degemeentezorgt voorverderebehandeling,hetzij middels rioleringhetzij middels
lokaalzuiveren.Bovendien wordt bevorderd
datdebedrijfsvoering vanIBA'sgebeurt
dooreenoperationeleorganisatievanvoldoende schaalniveau.
Deomschakeling vanhet bestaandenaar
het voorgesteldebeleidblijkt enigeproblemenopteleveren.Opveelplaatsenzijn in
overlegmetdeprovincies reeds afspraken
gemaakt metgemeenten overdesanering
vandeongezuiverde lozingen.Deze afsprakendreigen teworden teruggedraaid, waardoorvertragingoptreedt.Hetvoorstellegt
deregiebijdegemeenten.Hetzijn echter
juist dewaterschappen ensomsookwatetleidingbedrijven dietot nu toe initiatieven
hebbengenomen omoperationele organisatiesoptebouwen voorde bedrijfsvoering
vanIBA's.Ookisrelevantdatdeprestaties
vanIBA'snogonvoldoendeonder controle
zijn.Verderheeft ookdeprovincienogeen
rolbijhetbepalenvankwetsbaregebieden,
waarhogereeisenaandeemissie worden
gesteld.Ditheeft inhetnieuwevootstelnog
geenplaatsgekregen.Deoplossing lijkt
gezocht tewotdeninhetvoottgaan volgens
bestaandeafspraken enhet voorgestelde
beleid metnameintezetten bij nieuweaanpak.VerderwordenIBA's gecertificeerd.
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Hetisonzekerofdeopgetreden vertragingindeaanpakvanongezuiverde lozingeninherbuitengebied leidt totoverschrijdingvandegesteldedatum van 1januari
2005.Allegemeenten hebben welgoed in
beeldwatetmoetgebeuren enwachtenop
duidelijkheid inderegelingen.Veelwaterschappengevenechteraan teverwachten
datdesaneringnietoptijd voltooid zalzijn.

De burger en water
Veelvandedoelstellingen uitdevierde
Notawaterhuishouding vragen bewustwordingvandeburger.Derelatietussen burger
enoverheid is,metnameindebebouwde
omgeving,doorgaanshernauwst bij
gemeenten enhun inwoners.Inde praktijk
ontstaat daardemeestebetrokkenheid bij
veranderingvandedirecte leefomgeving.
Het issteedsmeergebruikelijk dat wijzigin-
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gen indeopenbareruimteopinformatie- en
inspraakavonden met inwoners worden
besproken.Hetwaterbeleid voorde21eeeuw
kanslechrsslagenalsbetrokkenheid en
draagvlakwordenbereikt.Totnu toekomt
dezeinformatie opeenvtij hoogabsttactieniveau bijdeburgers,indevormvanwaterkansenkaarten endeeerstegebiedsvisiesvan
waterschappen en hetrijk.Daarwaarditals
rechtstreeks bedreigend wordtetvaten (bijvoorbeeld bijdeaanwijzing vancalamiteitenpolders)kunnen dezeplannen natuurlijk
opbelangstelling rekenen.Voorechtdraagvlakeneenpositievegrondhoudingis
betrokkenheid bij het waterophet schaalniveauvandeleefomgeving essentieel.
Debetrokkenheid vanburgers ishet
grootst bij hun bestaande leefomgeving. In
dewijkdeVliertin'sHertogenboschbij-

voorbeeldzijn deburgers intensiefbetrokkenbij devervangingvanderioleringenhet
afkoppelen van regenwater. Ookscholen
hebbeneenbelangrijke rolgespeeld bijde
bewustwording.Oorspronkelijk gingheter
omdraagvlaktekrijgen voorafkoppelen van
regenwater,maarindebijeenkomsten met
debuurtbewoners kwamenookwensen naar
vorenoverstraatverlichting enverkeer.Uiteindelijk leiddehetorganiseren van betrokkenheid vandeburgersbij 'watermaatregelen'dustotbetrokkenheid bijdegehele
inrichting vandewijk.
Debelevingvanwater iseen belangrijk
aspectvandeleefomgeving. Uitonderzoek
naar belevingvanoppervlaktewater in
Amsterdam bleekdateengevarieerdeflora
enfauna belangrijk is.Naeen experiment
vandegemeente metdrijvende rieteilanden
ine'énvandegrachten, nameen wijkcentrum hetinitiatiefditookindewijkdePijp
in terichtenenhetbeheer opzichtenemen.
Inmiddelsziendedoordebewoners beheerderieteilanden erveelaantrekkelijker uit
dandeanderediedoordegemeente beheerd
worden.
Bijhet kiezenvandeleefomgeving als
aanhaakpunt om hetbewustzijn vandeburgeroveromgaan metwater tevergroten,
vervultdegemeente indebebouwdeomgevingeensleutelrol.Inbeginsel kunnen
waterschap,provincieofandereactoreneenvoudigaanhaken alsineenbepaalde wijk
eenoverlegoverdeleefomgeving bestaatof
vanstarrgaar.Zekunnen dande component
wateraandeordestellen.Ditvraagt bereidheidvandegemeenten omdit element
nadrukkelijk meetenemenin hetoverlegen
deverantwoordelijke overhedenerbij te
betrekken.Het vraagt bereidheid vanwaterschappenenprovincies omaanteschuiven
bij dedoordegemeentegecreëerdeoverleginfrastructuur.

Diffuse bronnen
Gemeenten hebbeneensleutelrol bij het
terugdringen vaneenaantaldiffuse verontreinigingen.Belangrijke bronnen vandeze
verontreinigingen zijn verkeer, uitloging
vanbouwmetalen, onkruidbestrijding en
straarvuil.Degemeente issomszelfveroorzaker,danweerprobleemoplosser envooral
ookvaakdeintermediair tussen burgeren
(water beherende)overheid.Opzichgroeit
deemissievanhetverkeermetdegroeivan
de(auto)mobiliteit,ookgemeenten kunnen
daar weinigaandoen.Maatregelen in het
kadervandebeperkingvandeemissievan
kooldioxidesortereneffect, maardoor bijvoorbeeld slijtage vanremvoeringen enbandenontstaat ookverontreiniging, diemet

doordezemaatregelen beperktwordr.De
belangrijkste bijdrage vangemeenten ishet
zonerenvanverkeer.Inverkeersluwegebiedenraaktregenwaterdanminder verontreinigd enkanafgekoppeld worden.Het regenwaterdatafstroomt in verkeersintensieve
gebieden,moet wordengezuiverd.
Uitlogingvankoperenzinkleidt tot
verontreiniging,metnamein riool-enzuiveringsslibeninwaterbodems.Vande
nationale pakketten Duurzaam Bouwen
kent alleenhetpakketStedenbouween
negatiefadviesvoordetoepassing vanzink
ofverzinktematerialen.Depakkettenbiedendegemeentendaardoor maareenheel
beperkt instrument in handenom het
gebruik vandezematerialen tereguleren.
Beidematerialen worden welvolopgebruikt.
Welkunnen degemeenten viadeWet
milieubeheer eisenstellen aandekwaliteit
vanafstromend dakwater opderiolering.
Hetbouwbesluit biedtgeenruimte voor
specifiek beleidpergemeente.Demetaalindustrieheeft derijksoverheid toegezegd zijn
producren minder uitlogend temaken, bijvoorbeelddoor het aanbrengen indeproductiefase vaneencoating,maarerzijn geen
heldereafspraken overhet tijdstip waarop
dit totresultaat leidt.Degemeente pastdeze
materialen ookzelftoeindeopenbare ruimtevoorstraatmeubilair. Demeestetoepassingvindt echterplaats bijdebouw;de
gemeentezoueenbelangrijke rol kunnen
spelen bijdevoorlichtingaande partijen.
Totnu toeisdezevoorlichtenderolvooral
opgepaktdoordeprovincialeplatforms diffuse bronnen,waarinprovincies,waterbeheerdersengemeenten samenwerken.
Veelgemeenten passeninmiddels geen
onkruidbestrijdingsmiddelen meer toebij
hetbeheervandeopenbareruimre.Deze
gemeenten hebben hetconvenant onderschreven waarbij overhedenzichin het
kader vanhetMeerjarenplan Gewasbescherminggecommitteerd hebben aanhetverregaand terugdringen vanhetgebruik van
chemischebestrijdingsmiddelen. Alternatievenvooronkruidbestrijding zijn echter twee
tot driemaalduurder.Optermijn zalhet
terugdringen vande bestrijdingsmiddelen
dustothogerekosten leiden.Ookopdit
gebied kunnengemeenten een belangrijke
rolspelenbijdevoorlichtingaanburgersen
bedrijven. Hetgevenvanhetgoedevoorbeelddoordegemeenteisdan uiteraard cruciaal.
Straarvuilzorgt ookvooremissienaar
het oppervlaktewater. Inhetkadervande
leefbaarheid isditechterreedseenaandachtspunt vangemeenten.

Ontwikkelingen
Hetlaatstedecennium laateengroeiendebelangstellingzienvoorstedelijk waterbeheer;in 1993 verschenen deeerstegemeentelijke waterplannen.Merdezeaandacht
voorstedelijk waterbeheer isookdebelangstellingvangemeenten voor watervraagstukkengegroeid.Recenter isdebelangstellingvoorderelatietussen ruimteen water,
hetgeen ookleidt toteentoenemende aandachtvoorderolvandegemeenren bijher
waterbeheer enanderzijds tot aandacht bij
gemeenten voordeproblematiek.Dederde
envierdeNotawaterhuishouding hebben
ertoegeleiddatdegemeenten plannen
opstellenvoorhetbeheervanderioleringen
het baggerenvanstedelijke wateren.In
dezelfde periodeisdeoverdrachtvanhet
beheervanhet oppervlaktewater van
gemeenten aanwaterschappen zogoedals
voltooid.
Nu tekentzicheenontwikkeling af
gericht opsamenwerking.Een belangrijk
element voorsamenwerking iseen voldoendeevenwicht inomvangenkrachtvande
organisatie.Deschaalvergroring vande
waterschappen heeft ertoegeleid dat waterschappen enmiddelgrote ofgrotegemeentendatevenwicht kunnen bieden.Meeren
meerwordtduidelijkdat het verschilin
omvangtussen kleinegemeenten en waterschappen eenknelpunt kan worden.
Gemeenrenzijn belangrijk inherwaterbeheer,datwordtdoor rijk, provinciesen
waterbeheerders nu heelgoed onderkend.
Maarherbelangrijkste isdatgemeenten dit
ookzelfzijn gaanbeseffen, f,
EilardJacobs
Dienst Waterbeheer en Riolering

EilardJacobswerktbij deDienstWaterbeheerenRiolering,degezamenlijke dienst
vanhethoogheemraadschapAmstelGooi
enVechtendegemeenteAmsterdam.Dit
artikelschreefhijoorspronkelijk opverzoek
vanderedactievan'WaterinBeeld',de
jaarlijkse voortgangsrapportage vande
CommissieIntegraalWaterbeheer.Hetwas
bedoeldals hoofdstuk in'Waterinbeeld
2002',datafgelopen weekverscheen.
Derapportagewerdechterteomvangrijk
endeCIWbeslootonderanderedit hoofdstuktelatenvervallen.Jacobsschreefdit
artikelalslid(namensdeVNG) vandeCIWwerkgroepmonitoringenrapportage.
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