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N O R M E R I N G REGIONALE WATEROVERLAST

Watersysteemenwaterkwaliteitoporde?
Omervoortezorgendatindetoekomstdewaterbeheerdersbijwateroverlastaan kunnentonendat
hetwatersysteem'opordeis',isafgelopenoktoberde'Normerimgregionalewateroverlast'^epresentcerd.Volgensdezenormeringssystematiekishetwatersysteemopordealsdekansop overstroming
vanlandoppervlakvanuitdewatergangennietvakerplaatsvindtdandedaarvooraangegevennorm.
Dewaterbeheerderisindiesituatienietverantwoordelijk voorhetoptredenvanwateroverlastende
jtnancié'leschadediedaarmee^epaard^gaat.
Uitgaandevandevoorgestelde normeringssystematiek, betekentdathetoporde
brengenenhouden vandewatersystemen
vooralgerichtzalzijn ophetvoorkomenvan
tehogeoverstromingsfrequenties. Hiermee
wordtdeindrukgewektdathetoporde
maken vandewatersystemen loutereen
waterkwantiteitsaangelegenheid is.Indit
essaywordt beweerddatditnietjuistis.
Inhetonderstaandebetoogwordtvanuit eenbeleidsmatigecontext toegelichtdat
dewatersystemen alleenoporde kunnen
wordengebrachtengehouden alsdezeeen
goedewaterkwaliteit hebben:watersysteem
enwaterkwaliteit opordedus.
Wateroverlast iseenniet directlevensbedreigendesituatie,veroorzaaktdoorexrreme
neerslagofhogerivierafvoeren, waarbij
inundatieoptreedt dieleidttotwaterschade
aanhuizenengewassen.Sindsgtotcdelen
vanNederland inseptembet 1998 alsgevolg
vandeforse neerslaghoeveelheden werden
geteisterd doorwateroverlast, haaltelke forseregenbuihetnieuws.Wateroverlastis
hietmeeéénvandeNederlandse "natuurrampen"dieinmiddelshoogopdepolitieke
enmaatschappelijke agendastaat.
Redenhiervoorisdatsteedsvaket wateroverlastoptreedtdoorregenval.Hetvaker
voorkomen vanderecentewateroverlastsituatieskanwotden verklaard vanuit twee
belangrijke ontwikkelingen.

Tweebelangrijke oorzaken
Teneerstekanhetvakervoorkomenvan
derecente wateroverlastsituaties worden
verklaard doordegrotereregelmaat waarin
zwareregenbuien voorkomen tenopzichte
vandeperiodevanvoordejaren negentig.
Aanpassingen in waterhuishoudkundige
infrastructuur hebbendesnelle verandering
vanhetneetslagpatroonniet kunnen bijhouden vanwegedelangeproceduresdie

daarmeegepaardgaan.Hetgevolgisdatde
watersystemen sindsdejaren negentigop
groteschaalminofmeeronveranderd zijn
gebleven.Hierdoor kandehuidige afvoerenbergingscapaciteit vandewatersystemen
tekleinzijn omdetegenwoordigvakervoorkomendeforse buien aftekunnen voeren,
zonderdatoverstromingen plaatsvinden.
Diteffect kanindetoekomst worden
versterktdoordeverwachtte klimaatveranderingen.Dezegaanuitvaneen toename
vandeneerslagintensiteit (buien]en-hoeveelheid.Eenneerslaghoeveelheid dieinde
afgelopenjaren eenkansvanvoorkomen
hadvaneensperhonderdjaar,zalindetoekomsteenspertachtigofveertigjaar voorkomen.Deforse buienvanafgelopenjaren
zijn binnengeheelEuropavanuit deverwachreklimaatveranderingen tebezienals
voorbode,hetgeendeproblematiek voorde
toekomst nogeensduidelijk maakt.
Ten tweedekanhetvaket voorkomen
vanderecenrewateroverlastsituaties worden verklaard doorhetsteeds intensiever
wordende landgebruik endebeheersingsparadoxdiedaarmeesamenhangt.Doorhet
steedsintensiever wordende landgebruikzal
eerder sprakezijn vanwateroverlast doordat
ermeerensnellerschadeis.Meerschade
geefr eengrotergevoelvanonveiligheid.Het
groteregevoelvanonveiligheid leidttotaanpassingen indewaterhuishoudkundige
infrasrructuur welkevervolgens weerleiden
toteenintensiever landgebruik.
Uitdezevicieuzecirkelblijkt datalsde
ruimtelijke ordeningendefunctioneren van
hetwatersysteem nietopelkaarzijn afgestemd,uiteindelijk steedsvakerenmeer
wareroverlastzaloptteden.Dematewaarin
wateroverlasr voorkomt,zalindetoekomst
nogeensworden versterktdoor inklinking
vandebodemenverwachte klimaatveranderingen.

Metderegelmaat waarinnureeds
wateroverlast voorkomt, wordt de indruk
gewektdatdewatersystemen momenteel
vaaknietmeeropordezijn enzekerniet zijn
berekendopdeverwachte ontwikkelingen
voordetoekomst.Naar aanleiding hiervanis
deCommissieWaterbeheer 21eeeuw(WB21)
ingesteld.Omwateroverlast tevootkomen
enwaterschade tekunnen vetzekeren,adviseertdeCommissieeennormenstelsel uitte
werken.Datnormenstelsel zoueengebiedsgerichtenormering moetenzijn meteen
landelijke minimumeis pertypegrondgebruik.Thansontbreekt hetaaneenlandelijkenormering voorwateroverlastsituaties,
waatdooronduidelijkheid bestaatoverwie
waarvoorverantwoordelijk isenopwie
waterschadeverhaaldkanworden.Devoorgesteldenormering isnoodzakelijk omte
kunnen beoordelen ofhet watersysteemop
ordeisenomduidelijkheid te verschaffen
overderaakenverantwootdelijkheid vande
waterbeheerder.Ookwordtdoor normering
zichrbaar welkepotentiële schaderisico's
blijven bestaan indiendenorm wordtoverschreden.Denormeringzouvolgensde
Commissiegepaard moetengaanmeteen
goedverzekeringsstelsel.Indienhetwatersysteemnietaandenormen voldoet,zalde
verzekeraarbijwateroverlastzijn schadeuitkeringen bijdewaterbeheerder verhalen.
Devoorgesreldenormvoor aanvaardbare
regionalewateroverlast isuitgedruktals
maximaal toelaatbare kansopoversttoming
vanlandoppervlak vanuit oppervlaktewater.
Dezenorm ishierbij gerelateerd aanhettype
grondgebruik (normklasse).Pernormklasse
iseenmaaiveldhoogrecriterium alspercentagegeformuleerd. Ditpercentagegeeftaan
welklaagstedeelvaneengebied magonderlopenvoordat bijdenotmklasse sptakeis
vanwateroverlast.Zoisbij akkerbouwgebiedensprakevanwateroverlast alsdaarbijde
laagstedelen(maaiveldhoogtecriterium:nul
procent)deoverstromingskans hoger isdan
eenspervijfentwintigjaar.Voorgraslandgebieden issprakevanwateroverlast alsvande
laagste terreindelen meerdanvijfprocenr
(maaiveldhoogtecrirerium:vijfprocenr)een
overstromingskans heeft vanmeerdaneens
pertienjaar.Dezenormen,diede toelaatbareoverstromingskans aangegeven,worden
vastgelegd indewaterbeheersplannenvan
de waterschappen.
Dewaterschappen hebbeneeninspanningsverplichting omervoortezorgendat
dewerkelijke oversrromingskans kleinerof
gelijk isdandetoelaatbare oversrromings-

overstromingofvernatting.DoordeNederlandseMelkveehoudersVakbond isineen
briefaandewaterschappen aangegevendat
overstromingproblemenkangevenvoorde
diergezondheid,hetgewasenhetlanddoor
schadelijke stoffen inwateren waterbodem.

Waterkwaliteit

kans(norm].Alsdewerkelijke overstromingskans kleiner ofgelijk isaandetoelaatbare(norm),danishetwatersysteemop
orde.Indatgevalkandeverzekeraar bij
wateroverlastsituaties de schade-uitkering
nietverhalen bij dehetwaterschap omdat
dezezijn zorgplicht goedheeft ingevuld.Bij
situaties waardewerkelijke overstromingskansgroter isdandetoelaatbare,dan kan bij
wateroverlast deverzekeraar deschade-uitkeringbijhetwaterschap verhalen.

Grote vraag naar bergingsruimte
Waterschappen zullen opgroteschaal
maatregelen moeten nemen omhet watersysteemopotdetekrijgen.Deinrichting
vandemeesteoppervlaktewatersystemen is
immersveelalgebaseerd opandere normen
meteenhogereoversttomingskans.Ookis
deruimtelijke inrichting sneller veranderd
dandeinrichting vande oppervlaktewatersystemen,veelalrichting gebruiksfuncties
met lageretoelaatbare overstromingskansen
(beheersingsparadox).
Hiernaast speelteenroldatindehuidige
situatieveelalenigewateroverlast nogwordt
geaccepteerd.Hetexplicietmakenvanwateroverlastviadenormeringssystematiek enhet
daarmeesamenhangende verzekeringsstelsel,zaltotgevolghebben datdeacceptatie
vanwateroverlast zalafnemen; schade-uitkeringzalimmersmogelijkgeworden.
Bijdekeuzevan oplossingsrichtingen
omhetwatersysteem opordetemaken,wordendewaterschappen sterkgedirigeerd vanuit uit het recentewaterbeleid zoalsbeschrevenindenotitie"Anderomgaan met water,
waterbeleid inde21eeeuw".Daarin isde
volgendevoorkeurstrategie opgesteld voor
hetoplossen vanwaterproblemen (afnemendevoorkeur):

• Overtolligwaterzoveelmogelijk bovenstrooms vasthouden indebodemen
oppervlaktewater;
• Zonodig tijdelijk bergen vanwaterop
het maaiveld inretentiegebieden langs
waterlopen, waarvoor ruimte moet wordengecreëerd;
• Pasalsdezetweemaatregelen teweinig
opleveren,waterafvoeren naarelders.
Dezestrategiebetekent dathet watersysteem meer ruimte nodigheeft (voor
retentiegebieden en/ofhetvergroten afvoercapaciteit)omopordeteraken.Dewaterbeheerdersgaan hierdoor opzoeknaar ruimte
voorwaterbergingen-retentie om het
watersysteem opordetemaken.Indiegebiedengaathetomgecontroleerdeoverstroming,dusoverstromingzonderdatdaar
sprakeisvanwateroverlast.Zij leggendaarmeeeenextraclaimopdeschaarseruimte.
G e r i n g draagvlak
Geziendegeringegrondmobiliteit ende
hogekosten vangrondaankoop ishetrealiserenvanruimtevoorwater,bijvoorkeur in
combinatie met landbouw, natuur,recreatie,wonenofwerken,inhet volleNederland eenvandegrootsteenmeestcomplexe
opgaven vanditmoment.Draagvlak bijde
bestaandegebruiksfuncties voor combinatie
meteenwaterfunctie lijkt echtergering(zie
hetartikel"Alterra:waterretentie en-bergingopplatteland moeilijk". H 2 0 nr.22uit
2001,pag4).
Vernattingeninundatievannatuur-en
landbouwgronden kandekwaliteitvande
bodemenhetwatersterknegatiefbeïnvloeden.Verontreinigdofvermestwaterkanleidentotkapitaalvernietiging(biodiversiteiten
beheerskosten)enhogeherstelkostengedurendevelejaren.Voordelandbouw kansprake
zijnvanopbrengstdervingof-depressiedoor

Uithetbovenstaande blijkt dat waterschappen opzoekgaan naar ruimtevoor
waterbergingen-retentie omhetwatetsysteemopordetemaken.Hiermeewordtde
indrukgewektdat hetopordemakenvan
watersystemen (i.e.hetvoorkomenvante
hogeoverstromingsfrequenties) loutet een
waterkwantiteitsaangelegenheid is.Ditis
onjuist. Vanwegedegeringe grondmobiliteitendehogekostenvangrondaankoop
kunnen bergings-enretentiegebieden vrijwelalleenwordengerealiseerd doorcombinatievandenieuwewaterfunctie met
bestaandegebruiksfuncties. Draagvlak bij
bestaandegebruiksfuncties voor waterbergingisvooralsnoggeringvooralvanwegede
risico'sdooreenslechte kwaliteit van het
ovetstroomde warer.Dezorgvooreengoede
waterkwaliteit iséénvandetaken vande
waterschappen.Bijhet bestrijden vanwateroverlastiseengoedewaterkwaliteit eenvereisreomdraagvlak tekrijgen voor realisatie
vanwaterretentieen-waterbergingsgebieden.Dewaterkwaliteit moetdusoporde
zijn omookhetwatersysteem opordete
krijgen, f
R.Neuteboom Spijker, hydroloog
Waterschap Veluwe

Themanummers
Ookditjaarverschijnen enkelenummers
dieinhettekenstaanvaneenbepaaldthema.Hetbetreft devolgendenummersen
onderwerpen:
• nummer4van22februari:riolering
• nummer7van5april:afval-enproceswater
• nummer 10van 17mei:ruimrelijkeordening
• nummer 14/15van12juli: milieu/duurzaamheid
• nummers 18,19en20van13 en27septemberen 11 oktober:Aquatech
• nummer 24van6december:drinkwater
Ukuntbijdtagen voordezethemanummersaanbieden.AlshetomwetenschappelijkebijdragengaatvoorderubriekPlatform,moetendezezeswekenvantevoren
aangemeldzijn.Voorandersoortigeartikelengeldteentermijn vandrieweken.Voor
meerinformatie:(010)42741 65.

