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
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situatie in2000enin2050,uitgaand vaneen
gemiddeld enmaximum klimaatveranderingscenario.Vooriederaandachtspunt isde
ernstenomvangbepaald.Het maatgevend
boezempeil(MBP)ishetmaximalepeildat
deboezemonderextreme omstandigheden
magbereiken.Alsditpeilbijna wordt
bereikt,zullenpoldergemalen beurtelings
het lozenopdeboezemstapsgewijs stoppen
waardoor hetpeilnietverder stijgt.DWR
stelt inhet rapport eenonderzoek voornaar
eenwijziging vanhet MBP.Momenteel
wordtonderzocht watheteffect vaneenverlagingervan inhoudtvoordestadsboezem
Amsterdam enAmstellandboezem. Interessantisomteweten watheteffect vaneen
kleineverhogingvanhet MBPvoorde
Vechtboezemende'sGravelandseVaartboezem is.MetnamebijdeVechtzijn bijeen
kleineverhoginggeengrote investeringen
nodigvoorcompartimenteringswerken en
waterafvoer, watgrotendeels overeenkomt
met het huidig toegepaste boezembeheer.

Calamiteitenpolders
Bergingincalamiteitenpolders bij snelstijgende waterstanden vinden zeer incidenteelplaats,hooguit éénkeerindehonderd
totduizendjaar.Bijdeinzetvaneencalamiteitenpolder wordt eengrote hoeveelheid
waterverplaatst:totdriemiljoen kubieke

meter.Bijhetinlaten vanzoveelwater ishet
mogelijk omhetwaterpeil indepolder
nagenoeggelijk temaken met het optredendeboezempeil.Naeenbepaalde tijdspanne
wordtdepolder leeggemalen.Eencalamiteitenpolder iséénvandevelemaatregelen die
kanworden ingezetalsbijvoorbeeld een
kadebreukdreigt.Ingelaten water indepolderverlaagtdewaterstand waardoordedruk
opdekadeietsafneemt. Hogere waterstanden danmaatgevend boezempeil, kunnen optreden wanneer kunstwerken langs
deboezemmankementen vertonen.AGV
geeft duidelijk aandateencalamiteitenpoldernadrukkelijk niet wordt ingezetalsmiddelomdenormvoorwateroverlast tebehalen.Evenmin biedtdepoldereen oplossing
bijdijkdoorbraken langsdegroterivierenof
aandeNoordzee.Aanvoervanwater isdan
zoenormdateencalamiteitenpolder hiervooronvoldoencapaciteit heeft.

rijkelocatieszijnAmstellandboezem,de
Vechten'sGravelandsvaartboezem. Dekostenvandeinrichtingsmaatregelingenenhet
onderhoudzullen variërenpercalamiteitenpolder.Eenkleinoppervlak metveelpeilfluctuatie vereisteenandereinrichting dan
eengrootoppervlakmetweinig peilfluctuatie.
Hetrapport steltvooromelketweejaar
devoortgangteevaluerenvandeuiteindelijk vasttestellen maatregelen tegen wateroverlast.Opdezemanier kanworden geanticipeerdoplandelijkeontwikkelingen in
wateroverlastnormen, opmee-oftegenvallersindeinzetvanmeervoudig ruimtegebruik ofopnieuwekerngegevensover
waterbeheer indit beheersgebied. <f

Voorelkepolder inhet beheersgebied
heeftAGVbekekenofvoldoende ruimte
bestaatvoorwaterbergingbij calamiteiten.
Poldersdielangsdeboezemliggen,zijn bij
voorkeur het meestgeschikt.Minder
geschiktzijn bebouwdedelendiestrak
omringd moeten wordendooreen nieuwe
waterkeringofgebieden waarspoorwegenof
snelwegendoorheen lopen.DemeestkansH
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