ACHTERGROND

VAN IRMA NAARINTERREG III

Europagaatvoorwater
Nogenkelewekenendeeurodoetzijn intrede.Datzalwelevenwennenzijn, maarwe kunnenmet
meeromEuropa heen.Inderuimtelijke ordeningenhetwaterbeheerishet'Europese'ooksteedsmeer
temerken.Veranderingenaanhetwatersysteemworden ininternationaalperspectie/geplaatst. ProblemenmethoogwaterinderivierenmoetNederland metdebuurlandenoplossen.DeEuropese
Commissiestimuleertdezeinternationalesamenwerking door'Europees'geldbeschikbaartestellen
aanprojecten.EengoedvoorbeeldvandeoriëntatieopEuropeesschaalniveauishetEuropesehoogwaterprogrammaInterregRijnMaasActiviteiten(IRMA). Nogwatonwennig, maarmetveelervaringenrijker,dientzichnueenvolgendekansaan: InterregIII.

Dewateroverlastendreigingvandijkdoorbrakendoorextreem hoogwaterinde
jaren 1993en1995,heeft deEuropeseCommissiedoenbesluiten omprojecten testimuleren waarmeehoogwaterproblemen in
detoekomst kunnen worden beperkt.Europageeft ruim 140miljoen euroaan 153 projecteninhetgehelestroomgebied vande
RijnenMaas.Alleprojecten worden uitgevoerd onder hetzogenoemdeIRMA-programma.IRMAstaatvoorINTERREGIIC
Rijn-MaasActiviteiten.Naast Nederland
zijn Duitsland,Frankrijk, België,LuxemburgenZwitserland dedeelnemende Europeselidstaten.

IRMAin Nederland
Totenmet medio2002worden inNederland88IRMA-projectengerealiseerd.In
totaalwordt93miljoen euroverspijkerd aan

InstroomdrempelnaareenretentielangsdeBeekberjjsebeek.

hetverminderen vanpiekafvoeren inde
rivierenenbeeksystemen.ViahetIRMA-programma lopenmomenteel veel(kleine)projecten,waarbij eenwaterschap ofeenDienst
Landelijk Gebiedbekenweer laat meanderen
enretentiegebieden aanlegt, gecombineerd
met natuurontwikkeling. Eengoed voorbeeldhiervanzijndeprojecten bij het waterschapdeVeluwe(zieookH,0 nummer20,
pag.39).Daarnaast zorgengemeentenen
waterschappenvoorinfiltratie en retentievijvers instedelijkegebieden.Ookgrote
rivierverruimende projecten wordengerealiseerdinhetkadervanIRMA.Rijkswaterstaat
realiseertbijvoorbeeld hetterugleggen van
dijken, hetverlagenvan uiterwaarden
gecombineerd metnatuurontwikkeling (in
samenwerking metDLG)enhet verwijderen
vaninfrastructurele knelpunten inderivieren.Daarnaastontwikkelen provincies,

brandweer enhetrijk hydrologische modellenenworden evacuatie-eninformatiesystemen verbeterd.

Watbereiken we?
MomenteelzithetIRMA-programma
midden indeuitvoeringsfase. Hetgrosvan
deprojecten isinuitvoering.Veelprojecten
blijken meeruitvoeringstijd nodigtehebbendanwasgedacht tentijde vandeprojectaanvraag.Ineenaantalgevallen dreigt
hetgevaar,datprojecten nietklaarzijn vóór
dedoordeEUgesteldeeinddatum vande
uitvoeringsfase vanhet programma.
InNederland zorgen88projecten enin
andere landen65projecten voorheelwat
veranderingen inhetwaterbeheer enhet
landschap.Opbasisvandeprojectvoorstelleniseeninventarisatiegemaakt vande
resultaten:
• piekafvoer: vermindering van0,5tot20
procent per project;
• retentie:368km2nieuw retentiegebiedin
debeeksystemen enlangs rivieren;
• hermeandering: 103 kilometergekanaliseerdewaterlopen endelenvanrivieren
worden aangepakt;
• waterstanden:verlagingvandemaximale
hogewaterstand indeomgevingvanprojectenmetgemiddeld 140mm;
• stroomvlakte:intotaalzaldestroomvlakte
vanrivierenmetcirca215kmztoenemen;
• informatie: 36miljoen inwoners(60procent)krijgen meergedetailleerde informatieoverwaterbeheer, waarvan22miljoen inwoners (36procent)opeenactieve
manier wordengewaarschuwd vooroverstromingen.
Decijfers liegenernietom.Zoalsheter
nu naar uitziet,behaalt het IRMA-programmaeenaardigsucces.Ditmaaktdeforse
inspanningen dienodigwaren(enzijn)
ruimschoots demoeitewaard.

Ervaringen rijker
Jezoukunnen zeggendatdebetrokken
organisaties reedsdeadviezenovereen
duurzaam waterbeheer terharte hebben
genomen:veleprojecten zijn goedevoorbeelden vantoekomstigwaterbeheerin
Nederland.DetritsvanWB21 (vasthouden,
bergenendanpasafvoeren), beleidslijnen
alsRuimte voordeRivier,wateralsordenendprincipe,ruimtecreërenvoorwater,
stroomgebiedsbenaderingen, zijninde
praktijk gebracht.Enhetblijkt tewerken!
IRMAheeft bij veelorganisaties vele
meters aanplannen omgezet inkilometers
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Retentieindevormvaneentuinvijver,langsdeVerlorenbee inEpe.DeVerlorenbeekiseenIRMA-projeetvanWaterschap
Veluwe."
praktijk. Opadministratief vlakwordt door
Europa welveelinspanning gevraagd.
Organisaties moesten hun administratie
meer ophetprojectresultaat inrichten en
veelvuldig eenoverzicht vandestand van
zaken vandeuitvoering voor handen hebben.Daarnaast isoverveelzaken pasin de
loopvanhet programma meer duidelijkheid ontstaan.
Destartvanhet IRMA-programmaging
moeizaam.Vrijwel niemand wasgeïnteresseerd inwathet buitenland aan projecten
had.Wedoptenonzeeigen boontjes wel,
washetcredo.Hetblijkt moeilijk om lokale
projecten ineeninternationaal perspectief
tezetten.DeIRMA-projecten moeten in
iedergevalaandeinternationale strategie
(waaronder stroomgebiedsbenadering) en
aandenationalestrategieën (waaronder
integraal,preventief vasthouden,bergen en
afvoeren) voldoen.Hiervoorzijn zogenaamdeclusterverhalen opgesteld.Declusterverhalen hadden alsdoelomindividuele projecten ineenbepaalderegiorebundelen en
debeoogdeeffecten ineen gezamenlijke
context tebeschrijven. De clusterverhalen
vormden hierdoor eenverbinding tussende
projecten ophet lokaleniveauendedoelstellingen vanhet IRMA-programma. Bij
hetopstellen vandeze clusterverhalen
werktenverschillendeotganisaties voorhet
eerstsamen,zoalsministeries,provincies,
waterschappen engemeenten.Door het
organiseren vanbijeenkomsten vooralle
projectleiders uit alledeelnemende landen
wordtgeprobeerd omhetgevoelvan internationale samenwerking teversterken.En
dat blijkt tewerken. Grensoverschrijdende
samenwerking wordt voorzichtigopde
bestuurlijke agenda gezet.

graalwaterbeheer, waaronder ook thema's
alsbescherming tegenoverstroming enhet
beperken vanregionalewateroverlast, kunnendekomendejaren worden voorgedragen
vooreenEuropesebijdrage.Deprojecten
moeteneenbijdrage leverenaandeuitvoeringvanbeleidzoalsneergelegd inde Vijfde
NotaRuimtelijke Ordeningendekabinetsbesluiten Anders omgaan metwater'en
'Ruimtevoorderivier'.
Eenbelangrijke randvoorwaarde bij
InterregIIIisdatprojecten aangevraagd
moetenworden samenmetpartners uit
andetedeelnemende landenbinnen eenprogrammagebied.Provincies,gemeenten,
waterschappen,non-gouvernementeleorganisaties,deprivatesectorende rijksoverheid
worden opgeroepenomeen buitenlandse
partner tezoekenenprojectaanvragen inte
dienen.DeRijksplanologische Dienst heeft
omdit testimuleren eencontactpuntopgezetvoorvragenoverInterregIII.

Watdoen wenaIRMA?
DeEuropeseCommissieheeft besloten
toteenvervolgopInterregII(waaronder
IRMAvalt).Ditvanwegehet belangdatde
EuropeseCommissieaaneengoed watermanagement hecht.Nederland valtin Interreg
HIBonderhetNoordzeeProgramma en het
Noord-WestEuropa Programma. Daarnaast
zijn erdeEurregionaleprogramma's (grensoverschrijdend) onderInterregUIA.Alle
nieuweprogramma's krijgen een 'prioriteit
water'.
Nederland heeft 70miljoen eurovoorde
'prioriteit water'gevraagd.Daarvoor moeren
weleerstnieuweintegrale waterprojecten
opgestarr worden.Innovatieve projecten,
gericht opondermeertransnationaal inte-

IntetregIIIlooptvan2oortoten met
2006.Tijdens dezejaren kunnen projecten
worden ingediend bijdeinternationale programma secretariaten.Alleprojecten moetenuiterlijk in2008zijn afgerond. ^[
GoosBoelhouwer (Accanto)
Foto's:WaterschapVeluwe
Voormeerinformatie:IRMAprogramma:
www.irma-iprogramme.org
Interreg IIINWE: www.nwmaintemgiic.org
InterregIIINoordzee:www.northsea.org/InterregllC

Neven,geul\angsdeFliertinTwello,onderdeelvaneenIRMA-projectvanWaterschapVeluwe.
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