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V E W I N PLEIT VOOR MEER INITIATIEVEN VANUIT
WATERBEDRIJVEN

Bij waterwinning
inzetten op
functieverweving
Waterwinning kaneenbelangrijke bijdrage leverenaanruimtelijke enwaterhuishoudkundige ontwikkelingen inNederland.Ookdeveiligstellingvandedrinkwaterbronnen isdaarbijgebaat.Met
dieinsteekisdoordeVEWINdeajgelopenregeerperiodegereageerdopdevelebeleidsontwikkelingen
eninitiatievenophetvlakvanderuimtelijk ordeningenhetwaterbeheer.Hetrijksbeleid omarmtdie
strategievan/unctievcrweving,maargeeftdaaraanvervolgens-zekerinrelatietotwaterwinningnogonvoldoendeinvulling.Ookdewaterbedrijvenzelfzullendaaromversterktinitiatievenmoeten
ontplooien,aldusRobEijsinkvanVEWIN.
Inhetruimtelijke beleidstaatdeontwikkelingsgerichte landschapsstrategie centraal.Daarin wordtderuimtelijk inrichting
nietlangergereguleerd viage-enverboden,
maarwordteenactief ontwikkelingsgericht
sturingsbeleid gevoerd.Hetzoeken naar
kansrijke vormenvanmengingenbundelingvanfuncties staatdaarbij centraal. Ontwikkelen kanalleendoorweerstanden weg
tenemen endoor overlappende belangen te
bundelen.
Dewaterbedrijven hebben inhun reactiesopdediversewater-en ruimtelijke
beleidsnotities diestrategie ondersteund.
Bovendien heeft desectorzichgepositioneerdalseenpartij dieaandiestrategieeen
belangrijke bijdrage kanleveren.Maar
wordtdieontwikkelingsgerichte landschapsstrategienu werkelijk omarmd?Wordendemogelijke bijdragen van waterwinningdaarbij onderkend?Langniet altijd
hebben debeleidsmakers hun defensieve
reflexen tenopzichtevan waterwinning
ondercontrole.Enookde waterbedrijven
zelfzullen het initiatiefmoetennemenom
kansen tebenutten,bijvoorbeeld ophet
gebiedvannatuurbeheer, landbouw-en
waterbeleidenrecreatie.

Natuurbeheer
Waterwinningprofileert zichalseen
partner voordenatuur.Dieomslagindenkenenpositioneringvandebedrijvenis
zekeraleenjaar of15geledengemaakt.Inde
herzieningvanhetNatuurbeleidsplan (de
nota'Natuur voormensen,mensenvoor
natuur') heeft ookdestaatssecretaris van
H2O

LNVonderkend dat het noodzakelijk isom
maatschappelijke partners tebetrekken bij
het natuurbeheer. Dewaterbedrijven hebbendaaroppositiefgereageerd.Maar,aan
eenbredeuitwerkingvandie betrokkenheid
wordtvervolgens nogteweinig invulling
gegeven.Devijfde NotaRuimtelijke OrdeningenhettweedeStructuurschema Groene
Ruimte lijken zelfseeneindetewillen
makenaandiepartnerschaprelatie,diezich
bijuitstekinhetduingebied heeft ontwikkeld.Waterwinningzoudaarmoeten worden beëindigd.
Ookhetstimuleringskader (Programma
Beheer)datdiemaatschappelijk betrokkenheidmoet verhogen,isvoor waterbedrijven
nogsteedsverbodengebied.Hetzoeken naar
diegezamenlijke belangen van waterwinningennatuur zaldaaromversterkt moeten
worden.Ookdewaterbedrijven zullen daarbij betermoeten latenzienwathun toegevoegdewaardeisvoordenatuur.

Landbouwbeleid
Delandbouw isbezigmeteenttansitie
naareenmilieuvriendelijkere bedrijfsvoering.Dereconstructie isdaatvoor éénvande
belangrijkste uitvoerende instrumenten.
Ookdevijfde NotaRuimtelijke Ordening
spreektvaneenextensiveringvan landbouw
ininfiltratie- en grondwaterbeschermingsgebieden.Dekaartmet grondwaterbeschermingsgebieden iszelfsindevijfde NotaRO
opgenomen.
Tochiseenkoppelingtussen reconstructieenwaterwinning indepraktijk langniet
vanzelfsprekend, envaaksneeuwt waterwinningonder indevelebelangendie hierbij
eenrolspelen.
Waterwinning isinde landbouwhervormingen nietalleen belanghebbende, maar
ookeendragende partij.Aldecennia stimuleertdesectorveranderingsprocessen die bijdragenaanverbetering vandekwaliteitvan
degrondstoffen. Hierliggendusgedeelde
belangen tussen overheiden waterbedrijven,
welkenogonvoldoende tot uiting komen.
Eenformele aanwijzing vangrondwaterbeschermingsgebieden alsextensiveringgebiedeninhetkadervandereconstructie wordt
doordewaterbedrijven bepleitomdiekoppelingteversterken.Ookzullendewaterbedrijven zelfnadrukkelijk hun belangen in
het reconstructieproces moeten profileren.

Waterbeleid
SindsdevierdeNota Waterhuishouding
wordtgetracht omopeenmeer natuurlijke
wijzeom tegaanmetwaterinNederland.
Dewaterbedrijven zijn daarmeealenkele
kerengeconfronteerd. Zomoeten verschillendewarervoorzieningswerken worden
aangepast ofverplaatst,doordatdeHaringvlietsluizen wordengeopend.Derivierenwetvergunningvoorhet Project Infiltratie
Maaskant vanBrabantWater (voorheen
WOB)werd ingettokken nahet verschijnen
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vandebeleidslijn Ruimte voordeRivier.En
ookdeaanwijzing van noodoverloopgebiedenzalnaarverwachtinggevolgen hebben
voordiversepompstations.Debedreigingen
vanditwaterbeheer staan volopinde
belangstelling, integenstelling totde
gedeelde belangen.
Waterwinning isintoenemende mate
aangewezenopoppervlaktewater. Hetrivierengebied isdaarvoorvanbijzondere importantie,evenalshetIJsselmeer.Koppelingen
vanwaterbergingennatuur, maarookmet
nieuweprojecten voorwaterwinning bieden
goedekansen.Depotentiëlesynergie tussen
waterwinningenveranderend waterbeheer
moetworden benut.Vanbeidekanten
vraagtditomversterkr initiatief

Recreatie
Hetnatuurbeleid richrzichheden ten
dagenadrukkelijker opderecreatieve wensenvandegebruikers vandie natuur.
Onlangsbecijferde Alterra (inopdracht van
deANWB]deomvangvanhet tekortaan
recreatievevoorzieningen nabij stedelijk
gebied.Enuitbreiding vandergelijke voorzieningen staat hoogopdebeleidsagenda.
Zoworden indevijfde Nota Ruimtelijke

Ordeningbijvoorbeeld grootschaligeregionaleparkenaangekondigd binnen destedelijke netwerken.
Recreatieiseenextensievevormvan
landgebruik diezichoverwegendgoedlaat
combineren metwaterwinning.Nietvoor
nietsvoerenveelwarerleidingbedrijven een
actiefbeleidomhun waterwingebieden open
testellenvoorrecreatievedoeleinden.Ookin
dezecombinatievanfuncties liggen kansen
voorsynergiediebenut moeten worden.

Conclusie
Het blijft nodigomdeoverheid teprikkelenominvulling tegevenaandie ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie enom
waterwinningdaarintebetrekken.Hetis
aandenieuweregeringomaandiestrategie
ookechtinvullingtegeven.Ookvoorde
waterbedrijven zelfligtdaarbij een uitdaging.Samenmet partnerszullenzij inhoud
moetengevenaandekansendieerliggenen
zullenzijdetoegevoegdewaardevanwaterwinningdaarbij voorhetvoetlicht moeten
brengen. ^T
drs.R. Eijsink
VEWIN

HetconsortiumWL/DclftHydraulicsen
NITG-TNOgaatonderzoekverrichtennaarhet
gebruikvanstuwenomwateroverlasten-conserveringteregelen. DeopdrachtgeverisProjectbureauZLTOAdviesnamensdeNoordBrabantseWaterschapsbond,deprovincies
Noord-BrabantenLimburg,WaterschapPeel
enMaasvallei,Staatsbosbeheer,deLimburgse
Land-enTuinbouwBondendeZuidelijke
Land-enTuinbouwOrganisatie.
InBrabantenLimburg isinhet kader
vanherproject 'Watermanagement Benelux
Middengebied'eengroot aantal stuwen
geplaatst omverdroging tegen tegaan.
Naastvoordelen(flexibel,eenvoudig te
installeren) heeft hetplaatsen vanstuwen
ooknadelen.Eénvandienadelen kanzijn
datbij hetgelijktijdig verlagenvaneen
grootaantal stuwen tijdens natte omstandigheden wateroverlast optreedt inlaaggelegengebieden.Diteffect isvooralteverwachteningebieden met intensieve ontwatering,
omdat daarnahetstrijken vanstuwen water
extrasnelwordt afgevoerd.
Inhet kadervaneennieuw project,
'Watetconservering zegeneratie',bestaat
behoefte aaninzichtinveranderingen in het
optreden vanwateroverlasr alsgevolgvan
toegepaste waterconserveringsmiddelen.
Daarnaast wilmeninzicht in mogelijkheden
omwateroverlast tebestrijden.'T

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialistenvan Haitjema nemen graag en deskundigdetotale
zorg voor bodem,watervoorziening enwaterwininstallatie
van uop ons, en houden dezevoor u in de hand,
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen
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• onderhoud

\ _ _ y grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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