ACHTERGROND

KEUZE VOOR REGIONALE AANPAK IS N I E T O N O M S T R E D E N

Het prillebeginvan
gebiedsgerichtbeleid
voorschoonwater
Enigetijdgeleden,opzjjimi ompreciestezijn,verzorgdedeUnievanWaterschappensamenmet
lietRIZAhetsymposium 'Gebiedsgerichtbeleidvoorschoonwater'.Hoegebiedsgenchtbeleideruit
kanzien,werdgeïllustreerdaandehandvantweeinleidingenenintensiefbediscussieerdinzes
workshops.Onderstaandartikelgeeft deuitkomstenvandiedagnogevenkortweer,aangevuldmet
eenreflectieachtera/Debijeenkomstheeft namelijk hetnodigelosgemaakt.
Deeinddiscussie illustreerde duidelijk
eendoordeaanwezigengevoelddilemma in
deaanpakvandiffuse bronnen. Enerzijds
komt meer ruimte beschikbaar voorregionaal beleidendoetdateengroter appèlop
heteigen initiatiefencreatieve oplossingen.
Anderzijds voeltdetegiozichindeuitvoeringvaakbeperktdoorhet ontbreken van
hardejuridische instrumenten enroept
daarom omconcretereneenduidiger rijksbeleid,watderegio'eenvoudig'enconsequent kanuitvoeten.Zijn dit aanloopproblemenofisheteenserieusknelpunt?Die
vraagstond aanheteindevandedagnog
steedsopen.Watdebijeenkomst welliet
zien,isdatdiffuse bronnen als zelfstandig
punt opdebeleidsagenda onbedoeld een
barrièreopwerpt voorhet meeliften enkoppelenaanallerleiandereregionale initiatievenenontwikkelingen. Blijkbaar bestaatde
vreesdatdeaandacht vootdiffuse bronnen
wordt weggeïntegreerd indie initiatieven.
Hetdiffuse bronnen-netwetk draait dus
sterkopzichzelf.Ookisduidelijk geworden
datdecultuur vanvergunningverlening en
handhaving hetptimairekader iswaarbinnen hetdiffuse bronnen-netwerk opeteett
enooknaar oplossingenzoekt.Nieuwe,
onbekende instrumenten enandete netwetkenzijn nogmaarweiniginbeeldalsoplossingsrichting.Kortom,westaan nogmaar
aanhetprillebeginvangebiedsgericht
beleid.

Uitvoeringspraktijk voor diffuse
bronnen
Eenduidelijke boodschap luiddedat het
diffuse bronnenbeleid eninhet verlengde
daarvan ookdediffuse bronnenmedewerker
moet transformeren van'warerdrager' naar
'visinhet water'.Steedsduidelijker wordt
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immersdatgeopereerd moet worden invele
complexebeleidsnetwetken omdeaanpak
vandiffuse bronnen echt tesultaatgeticht
vandegtond tekrijgen. Indepraktijk valt
dat ergtegen:netwetken tond diffuse bronnen blijken netwerken vanbekenden,gelijkgestemden enwatermensen. Hoegoed kent
diemedewerker deanderenetwerken, rondomgebiedsreconsttucties, stadsvernieuwing,gemeentelijke waterplannen,verdrogingsaanpak endergelijke? Nietdus,zo
blijkt. Inveelvandergelijke netwerken
blijkt geenenkelebetrokkenheid vanuit het
diffuse bronnen-werkveld. Hier worden
kansenonbenutgelaten.InAmsterdamis
beslotenomactiviteiten specifiek terichten
opsleutelfiguten.Het ideeisomde sleutelfiguren eerstteovertuigen vannut, noodzaak
enmogelijke voordelen vaneenandere,
nieuweaanpakenvervolgens hendeboodschapverder telaten uitdragen,omdat zij
daarvooreengoedeorganisatie met bijbehorend netwerk hebben.
Hoeditetvarenwordtindepraktijk isin
deondetstaande uitwetkingen vande
workshops terug tevinden.Deworkshops
zijn uitgewetkt aandehand vandecasus
uitlogende bouwmetalen.

Versterking invloed regioteams
Inéénvandewotkshops weid ingegaan
opdetolvanderegionaleplatfotms vootdiffuse bronnen.Omdeaanpakvan diffuse
bronnen eenimpuls tegeven isenkelejaren
geledeneenactieprogramma Diffuse bronnenopgestart enzijn indeprovinciesregionaleplatforms opgericht.Deze platforms
zijn erveelalingeslaagdbestuutlijke aandachttekrijgen voordiffuse bronnen, te
inventariseren waarderegionale knelpuntenzitten entoteenplanvanaanpak te

komen.Deuitvoeringmoetechtetvaaknog
beginnen.Denoodzaakvanuit het waterkwaliteitsbeleid vaneeneffectieve aanpak
vandiffuse bronnen neemt toe,zekernu
geconstateerd wordtdat detrendvanvoortgaandevetbeteringstagneert.Daarvoor zijn
regioteamshard nodig.Zijkunnen zorgen
voorafstemming tussen ambtenaren en
besruurders,problemen signaleren enoplossingen initiëren.Deteamskunnen nieuwe
vormenvansamenwerking zoekenomdiffuse bronnen aantepakken.Succesverhalen
kunnen anderen weerstimuleren omook
aandeslagtegaan.

Generieke regelgeving versus
regionale uitvoering?
Inderegiobesraatongenoegen ovetde
achterblijvende generiekeregelgevingvoor
deproblematiek vanbouwmetalen. Eenaanpakopcentraal niveau lijkt simpeleren
effectiever. Deervaring leertechterdateen
regelingopcentraalniveaugeensinecureis.
Eenbreedgedragen consensus overhetalgemeenbelangendeuniverseleoplossingontbreekt.Enalsdiealbereiktzoukunnen worden,dan ishetverwaterd toteenkleutloos
compromis.Legitimiteit inregionale waterkwaliteitsproblemen zoekenligt meerinde
rede.
Veelaandacht indediscussievootcentraleregulering leidtzonder twijfel totpassiviteit,afwachtendheid enbovenaljuist toteen
intetnediscussiebinnen dewatersector terwijlvooroplossingenvoordediffuse bronnen-ptoblematiekjuist vooraleendiscussie
metdeomgevingvanbelangis.Watdit
betreft zoueenmeercoördinerende rolvan
deCommissieIntegraalWaterbeheervoor
eennoodzakelijke impulskunnen zorgen.

Regionale diagnose (het beeld
achter het getal]
Gebiedsgericht beleidvraagtomregionalelegitimatie intermen vanfeiten en cijfers.Daarvoor iseengoed beeldvandekwaliteitssituatie endeachterliggende oorzaken
nodig.Dit noemenweeenregionalediagnose,zoalsdiebinnen enkeleregio'sookisuitgevoerd.Omdeuitvoeringvaneen regionale
diagnose tevereenvoudigen isinopdracht
vanRIZAeeneenvoudighulpmiddel ontwikkeld,waarmeeeenkwantitatieve relatie
wordtgelegd tussenemissies(puntendiffuus) naarhetoppervlaktewatet endewaterkwaliteit.Metditmodelwordteenvetband
gelegdtussen menselijk handelen (bijvoorbeeldgebruik vanbouwmetalen) ende
waterkwaliteit.Zo'nmodelheeft voor-en
nadelen.

Voordelen zijn onder anderedatde
gestructureerde regionalediagnosepastin
hetgebiedsgericht beleid, het toteen uniformebeoordelingvan waterkwaliteitsproblemen leidtenheteenverband legtmet oorzaken.Aanbevolen wordt het modelvooralte
gebruiken omeenrelatie teleggen tussen
bronnen enwaterkwaliteit, omhet aandeel
vandeverschillende actorenzichtbaar te
makenenominzicht tekrijgen inde'verbeterruimte'vandewaterkwaliteit. Dezegegevensvormeneengoedebasisvooreen
gesprek tussendebetrokken actorenende
waterbeheerder metalsinzet verbetering
vande waterkwaliteit.
Eennadeelisdebeperktehardheid van
deuitkomsten vanwegedeeenvoud van het
model(anderszouden heelveelmeetgegevensnodigzijn).Deuitkomsten gevenvooraleenheelbruikbare aanduiding bijwelke
bronnen deverbeteringen bij voorkeur
gezocht moeten worden wilmen eenverbeteringvandewaterkwaliteit bereiken.De
uitkomsten zijn daarom indicatiefenrichtinggevend.

Selecteren uit de instrumentenkoffer
Alsderelevante bronnen zijn geïdentificeerdendelocatieswaareenaanpak naar
verwachting hetmeeste rendement voorde

(foto:DickBrouwers).

waterkwaliteit oplevert,dankomende
maatregelen endaarmeede instrumenten
omdezemaatregelen teverwezenlijken in
beeld.HetRlZA-rapporr 'Gebiedsgericht
emissiebeleid,uitwerkingvoor bouwmetalen'bevateenzogeheten toolbox,ofwel een
instrumentenkoffer met beschrijvingen van
meerdan40instrumenten voorde diffuse
bron bouwmetalen.Ookderecentverschenen handreiking Bouwmetalen vandeUnie
vanWaterschappen verwijst naarditgrote
aantaldoorwaterschappen mogelijk toepasbare instrumenten.
Een40-talinstrumenten lijkt in eerste
instantie welergveelen onoverzichtelijk.
Eenveelgehoordevraagis:Hoekunnenze
het bestgebruikt worden?Het geformuleerdeantwoord hieropblijkt nietvoor iedereen
bevredigend.Eenalgemeengeldendeaanpak
meteengarantieopsuccesontbreekt. Omte
bereikenwatmen wilbereiken bestaanveel
manieren.Debesreaanpak is situatie-afhankelijk endusmaatwerk.Het hangt afvan
factoren alsomvangvan hetprobleem,de
bouwopgave,het moment van betrokkenheid,debestaande samenwerkingsrelaries
enbereidheid vanbetrokken parrijen, van
veel,lokaalverschillende factoren dus.De
'toolbox'geeft daarin inzichtenprobeert op
basisvaneeninschatting vandesituatieeen
voorsteltedoenvoorfeen mixvan) instru-

menten.Wathetgebruik kanvereenvoudigen,isomvandegebiedsgerichte aanpak
behapbare brokken temaken, bijvoorbeeld
eenpüotproject voordeaanpakvanemissies
inéén nieuwbouwproject.
Het kanniet vaakgenoeggezegd worden.Deaanpak vandiffuse bronnen vraagt
eencreatieve benadering.Reguleringop
basisvandeWetveronrreiniging oppervlaktewateren ofdeWetmilieubeheer heeft
daarineenplaats,maarkanniet hetenige in
tezetten instrument zijn.Eencombinatie
metandereinstrumenten iseengoede
opstapnaareenperspectiefvolle regionale
aanpak.

Gemeenten als cruciale
verbindingsschakel
Gemeenrenzoudenbijdeaanpakvande
diffuse bron bouwmetalen een(zonietdé)
crucialeverbindingsschakel kunnen vormen
tussen waterbeheerders enbouwpartijen. In
datgevalisheteffectief omvroegtijdig in,of
voorafgaande aan,het concrete bouwproces
gemeenten testimuleren voldoendeaandachttebesteden aandeproblematiek.
Daarbij isvanbelangom daadkrachtig
tezijn.Andersishet beleidbij voorbaat
ongeloofwaardig. Gemeenten zijn bijvoorbeeld aanspreekbaar opdeuitvoeringvan
hun milieubeleid. Reguleringwaardat
mogelijk iszounietmoeten worden nagelatenenalsorganisatiezoumenzich bewust
moetenzijn vanhetvoorbeeldgedrag(het
tegengaan vanuitloging) ineigenbouwactiviteiten,watweergoeddoorkan werken
naar projecrontwikkelaars endebouwers.
Omvanbeleid totuitvoeringtekomenis
het belangrijk omniet alleenintermen van
problemen (normoverschrijding) tepraten,
maarookinconcreteoplossingen. Belangrijk
ishetookom indetaalvandegemeenten te
spreken.Watvoordeééneenschoon milieu
is,isvoordeandereenleefbare woonwijk,
maar het isvaakwelgebaseerd opovereenkomstige uitgangspunten. Sleutelwoord is
hetzoekennaarzakendiemeerwaardeopleverenvoorverschillendepartijen, zoalseen
goedenprettig leefklimaat met aantrekkelijke woningen,watervoorzieningen en
recreatiemogelijkheden.
Gemeentelijke waterplannen kunnen
eengoededragerzijn voorhet terugdringen
vanuitlogingvanuitbouwmetalen.Hetis
dusnuttigomdeproblemen met uitlogende
bouwmetalen, maarmeerinhet algemeen
ookdeproblemen merdiffuse bronnen reeds
inhervoortrajecr vandeplanvorming inte
brengen.
Hierligt tevenseenkansvoorderegioteams omviahetspoorvande waterplannen
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degewensteparticipatievangemeentenin
deaanpakvandiffuse bronnen terealiseren.

Duurzaam bouwen plus
Voordeaanpak vanuitlogende bouwmetalenzijn depakketten duurzaam bouwenniet altijd toereikend.Meer resultaat
kanbereiktwordendoorbijvoorbeeldde
afspraken tussenderegionalepartijen vast
teleggen inconvenanten, bestekken,programma'svaneisenendergelijke.Daarmet
uitzondering vanhetpakket 'Duurzamestedelijke ontwikkeling'geen restrictiesvoorde
toepassingvanbouwmetalen opgenomen
zijn indeduurzaam bouwen-pakketten zijn
aanvullende afspraken nodigomdelokale
ambitiesvastteleggen:eenduurzaambouwen-plus-pakketisdaneen belangrijke
mogelijkheid ominvullingtegevenaanhet
terugdringen vanemissiesdoor bouwmetalen.Deafspraken hebbenindepraktijk
alleeneenmeerwaarde alseenvormvancontrolegeregeldis.
Waterbeheerders hebben metnamede
rolomwaterkwaliteitsproblemen tesignaleren,samenwerking teinitiëren enoplossingen teconcretiseren.De(inoprichting zijnde)regionaledubo-consulentschappen
wordengezienalseenkansrijkeoptieom
waterkwaliteit enhetterugdringen van diffuse emissiesbeter tepositioneren.

En nu op weg naar Rome?
Deprobleemanalyseendekeuzevooreen
regionaalgedifferentieerde (gebiedsgerichte)
aanpakismetonomstreden.Binnende
waterwereld,maarookdaarbuiten wordt
geworsteldmetfundamentele dilemma'sals
dekeuzetussencentraleofdecentraleaanpak
entussen reguleringofjuist communicatie
enstimulering.Watdebetrokken partijen
kanbinden,zijngemeenschappelijke doelen
ofuitgangspunten:eenschoonmilieuals
noodzakelijke basisvooreenleefbare omgeving.Gebiedsgericht beleidvormteenuitdagingomhetdoeltebereiken.Doortegaan
experimenteren metderegionalediagnoseen
hetnaareigeninzicht toepassenvandeinstrumentenkoffer ontstaan belangrijke leerervaringen.Daarmeewordtdewegnaarhet
doelverderverkendengeplaveid.Inde
wetenschapdatvelewegennaarRomeleiden
engeenenkelewegzonderhobbelsisofvolledigegarantiebiedtdathetdoelwordtbereikr,
kunnen debetrokken partijen afspreken om
bijdeTrevi-fontein elkaarteontmoetenente
bezienofdewensenzijn uitgekomen.•"
A.vanBreemen (Unie vanWaterschappen),F.Wagemaker enR. Teunissen
(beidenRIZA)
zie ooknr. 10van 18mei, pag. 15-21
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M E T BEHULP VAN EEN COMBINATIE VAN G I S - I N F O R M A T I E E N
GEGEVENS OVER DE KENMERKEN VAN H E T WATERSYSTEEM

DWR ontwikkelt
beheerstrategievoor
hoogwater
HetalgemeenbestuurvanlietHoogheemraadschapAmstel GooienVecht[AGV) heeftop1 novemberditjaar ingestemd metdebeheerstrategie'Omgaanmethoogwater'.Dezenotadientalsbouwsteenvoorandereplannen,zoalshetstroomgebiedsvisie 'Amsrellaud'enbevateenselectievanmaatregelenvoorboezemenpoldersomdegevolgenvanwateroverlastnuen mdetoekomsttekunnen
verminderen.DeDienstWaterbeheerenRiolering(DWR),degezamenhjke uitvoerendedienstvande
gemeenteAmsterdam enAGV, heeftdenotasamengesteld.Dedriestapsstrategie 'vasthouden,bergen,ajvoeren'uitlietadviesvandeCommissieWaterbeheer21eeeuwishierinopgenomenenvormt
hiermeeeenconcreteuitwerkingvoorhetpolder-enboezemlandschapvanAGV.
Hoemoet het Hoogheemraadschap
Amstel,GooienVechtnuenindetoekomst
met hoogwater omgaan?Geengemakkelijke
vraagvooreenhoogheemraadschap wiens
landerijen regelmatighoogwater moeten
verduren enwiensbescherming wordtverlangd tegen levensbedreigendesituatiesen
groteeconomischeschade. Uitgangspunt
voordebeheerstrategie isdedoorWB21
voorgesteldetrits'vasthouden, bergen,
afvoeren', omdehogeboezempeilen enovermatigewateroverlastinpoldersenboezems
het hoofd tebieden.HetDWR-rappott geeft
tevensinzageineenvoorselectievancalamiteitenpoldersdieinhetkadervandeDeelstroomgebiedenvisieAmstelland zijn onderzocht.
Bijdebeheerstrategie hoott een bijlage
met kaarten dieverschillendesituaties weergegevenvoorelkepolderofafvoergebiedvan
het beheersgebied.Dekleur vandepolder
geeft hetoppervlakaanvanhetgeïnundeerd
gebied metdedaarbij behorende omvang
vandeschade.Uitdekaarten blijkt omwelkeaandachtspunten hetgaat:eengroot
oppervlakgeïnundeerde weidebouw ofeen
kleinoppervlakoverstroomd stedelijk
gebiedofallerleivariatiesperpolder.Het
oppervlakvandeinundatieendeschadeis
invierklasseningedeeld,diedematevan
aandacht bepalen.

vandezeeeuwnaarverwachtingsterkzal
veranderen.Doorzeespiegelstijging zalde
afvoer vanwater naarzeemoeilijker worden.
Diteffect wordt nogeensversterkt door
bodemdaling inveengebieden alsgevolgvan
mineralisatie.DWRheeft bekekenopwelke
manier tegen hoogwatergestreden kanworden.Inhetrapport isprimairgekeken naar
maatregelengerichtophetvasthoudenvan
water.Alleenopbasisvanplausibeleredenen ishiervan afgeweken engekozenvoor
hetbergenen,indien noodzakelijk,het
afvoeren vanwater.IndekeuzesheeftDWR
zichhiervoor laten leidendoorondermeer
maatschappelijke kosten,hetbenodigde
oppervlak,extrawaterafvoer, effectenop
waterkwaliteit endehoeveelheid tijd voor
hetuitvoerenvandemaatregel.Bijdetoekomstscenario's heeft DWRgeen rekening
gehouden metveranderingen ingrondgebruik.
Aandehand vaneenwaterparagraafen
eenwatertoets biedthetrapport voldoende
ruimteomwijzigingen ingrondgebruik
voortestellen.Deboezem-enpoldersystemen wordenalsée'ngeheel beschouwd.
Daarnaast iszoveelmogelijk rekening
gehouden metdeaanpakvan watertekorten,
zoalshetDWR-project waterconservering,
dateveneensalbouwsteendientvoorde
watervisievanhethoogheemraadschap.

Klimaatverandering

Opgrond vande'LeidraadHoogwaternormering regionalewatersystemen'datbij
hetWB2i-advieshoort,zijn dedoelstellingenvoorhetwateroverlast inditgebied
bepaald.Dekaartengeveneenbeeldoverde

Aanleidingvoordebeheerstrategie isde
klimaatverandering, zeespiegelstijgingen
bodemdaling, waardoorde waterhuishoudingvanhethoogheemraadschap indeloop

