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parallelaaneninwisselwerkingmethetopstellenvanhethoofdrapport vandeambtelijkerapportagevandewerkgroepwaterstrategie.

Bruggenbouwentussenwater
enruimtelijkeordening
IR. ERIC Z I N G E R , N I E U W E GRACHT, STAD, M I L I E U , LANDSCHAP

IndevoorbereidingopdeVijfde Nota RuimtelijkeOrdeningnam watereenprominenteplaats in.In
opdrachtvan lietbureau RegioRandstad werd bijvoorbeeld eenruimtelijke visieopwest-Nederland
gegeven vanuitduurzaam waterbeheer.Omdatdievisieexplicietgemaaktwas. speeldezij een
belangrijke roltoenzeineenvervolgstadium metandcye bijdragen uitdehoekvanverstedelijking en
infrastructuur totdepublicatie 'Naar eenblauwgroene Dclrumetropoo!'werdgeïntegreerd. In de
loopvanhetproject werdhetvermoedenbevestigddat lietbelangrijk isombijdergelijke planvormingsprocessen rekening tehoudenmetdecultuurverschillen tussende'wereldvanwater'eu de
'wereldvanruimtelijke ordening'.Bij'WaterinhetWesten'bleeklietinkaartbeeldeu beschrijvenvan
zoweleenwater- alseenruimtelijke opgaveecubelangrijk middel tezijn.
OngeveereenjaargeledenwerdNederland
'overspoeld'metnota'soverhetwaterbeheer.
DerapportagevandeCommissieWaterbeheer
21eeeuwwaszondermeerdebelangwekkendste,maarbijvoorbeeld ookhetRathenauInstituut zettehetonderwerp hoogopdeagenda.
Aanderuimtelijkeordeningwetddaarineen
belangrijke roltoebedeeld.Watcrbeheerdets
wateninmiddelsalbegonnenopgroteschaal
waterkansenkaarten teontwikkelenomdie
afstemming totstandtebrengen.Ookde
watetvisiesen-streefbeelden mogendaarbij
gerekendworden,wanteeneenduidigelandelijkedefinitie ontbtcektvooralsnog.
IndeVijfdeNotazelfisaanwatereen
belangrijke roltoebedeeld.Enerzijdsalsonderdeelvandeindenotagehanteetdelagenbenadering,waarbijwater(enbodem)als'onderste
laag'vanderuimtelijkeordeningvoorwaardenstellendisvoorhogerelagenals infrastructuur
entuimtegebtuik.Anderzijds werdindevoorbereidingvandenotaookhettuimtebcslagdat
waterindetoekomstvraagtinbeeldgebracht.
Water in het westen
DeministervanVROM heeft andereoverhedenbijdetotstandkoming vandeVijfde
Notabetrokkenviaeenzogenaamd landsdelig
overleg.InhetwestenvervuldedeBestuurlijke
CommissieRandstad (BCR)dierol.HetsecretariaatvandeBCRisondergebracht bijhet
bureauRegioRandstad metaanhet hoofd
FransTielrooij,diedaarvoorvoorzittetwas
vandeCommissieWaterbeheer21eeeuw.Als
voorbereidingophet landsdeligoverleg/BCR
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functionectde eenambtelijke overlegstructuur
vanproject-enwetkgroependierapporteerden
oververstedelijking,bereikbaarheid enwater.
Derapportagesvandeverschillendewerkgroepenzijngebruiktomhetoverlegmetde
ministerendaarmeedeVijfde NotaROte'voeden',somsmettussentijdse notities.Hetgeïntegreerdeenafgewogen resultaatvandeze
inbrengenkreegdevormvandepublicatie
'Naareenblauw-groenedcltametropool,een
referentiekadet voottandstedelijke keuzes'.
Aandewerkgroep'watetsttategie'namen
vertegenwoordigersdeelvanafdelingenWater
vandeprovinciesNoord-enZuid-Holland,
UtrechtenFlevolandenvandegroterewaterschappenindeRandstad(achtHoogheemraadc.q.waterschappenenhetwaterschapBriclse
DijkringnamensdeW7).Indetweedehelftvan
hetwetkproceswerdinsamenspraakmet
bestuutdersvandiezelfdeprovinciesenwaterbeheerderseenbestuuflijke samenvatting
'WaterinhetWesten'opgesteld.Datgebeurde

waterbeheer
gericht opbeheeten beschetming vande
bestaandesituatie
faciliteren vanhetruimtegebruik
integialebelangenafwegingop watetaspect
technischeoriëntatie
aandacht voothetdetail

Twee werelden
Degrotecultuurverschillen moetenvan
meetafaanonderkendwordenomopeen
effectieve enefficiënte wijzesamentewerken
aaneenwaterinbrenginruimtelijke plannen.
Inonderstaande tabelisgetrachtdieverschillcntekarakteriseren,ophetgevaarafdatdaarmeeeenzwart/wit-beeldontstaat.Waarhet
omgaat is,teontdekken waardesterkekanten
vaniedetwerkveldzitten teneindedieineen
optimalemixbijelkaartebrengen.Zolaateen
ontwetpgerichteinbrengtijdens eenplanptoceszichuitstekend combinerenmeteenformeletoetsachteraf('stokachtetdedeutj . Wie
welkerolopzichneemt,isdannogeenander
punt.Wiegoedkijkt,ontdektdaterinbeide
werelden'visionairen'zijnenmensendiemet
beidebenenopdegrondstaanenvragennaar
hethoeveel,wat,waaienwanneer.Dietwee
hebbenelkaathaidnodig.
Veel geleerd
Desamenwerkingindewerkgroepwatetstratcgictussen'plannenmakers'endewatetbeheerdersmoetdanook-behalvealseen
uitermate plezietigendoeltreffend productieproces-alseenwederzijds leerprocesgekarakteriseerd worden.Zobleken watetbeheerders:
• uitstekend instaatom'verborgen uitgangspunten' vanderuimtelijke ordening
terdiscussietestellen("Waarombouwen
jullienietmeerwoningen inhoogen
droogNederland?"),hoewelsommigevragen'gepasseerdestations'waren;
• begriptekrijgen voorhetconceptueel,
indicatiefenlangetermijn karaktervande
kaartbccldcn;
• overtrokken verwachtingen tehebbenvan
de(bij)sturingsmogelijkhedcn vande
ruimtelijke otdening(ruimtelijke plannen
zijngeenwondermiddel voorallekwalen).
Deplannenmakers leerden:
• hocbelangrijk hetisomonzeingewikkelde
procedures(dievaakondereenhogetijdsdrukverlopen)heldertebespreken(watis

ruimtelijkeordening
gericht opontwikkelingvanietsnieuws
ordenen vanhetruimtegebruik
integrale belangenafweging opruimtelijk
facet
conceptuele,procedureleen communicatieve
oriëntatie
grote lijnen
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destatus vandezeinbieng, watgebeurt er
mee,wiebeslistwanneer waarover?);
dat het raadzaam is waterbestuurders
rechtstreeks, tijdig en uitgebreid te betrekken bij dergelijke processen.

Nieuw: watcropgave én ruimtelijke
opgave
Dewerkgroep watcrstrategie heeft de strategie van deCommissie Waterbeheer 21eeeuw
(eerstvasthouden, dan bergen, tenslotte afvoeren)overgenomen en debelangrijkste beleidsuitgangspunten (veerkracht, duurzaamheid,
eigen broekophouden) onderschreven. Nieuw
ishet formuleren van een wareropgave én een
ruimtelijke opgave.
Derapportage 'waterstratcgie'spreekt over
een watcropgave in plaats vanovereen waterprogramma dat devorm heeft van gedetailleerdeeisen en/ofnauwkeurig berekende vierkante ofkubieke meters water. Zo'n
benadering sluit immers niet aan op het richtinggevende, maar globale karakter van de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
Het begrip opgave,dat indeze rapporrage
een belangrijke rolspeelt, isontleend aan de
zogeheten conditieplanning oflagenbenadering. Hierin zijn zoalsgezegdde onderliggende
'lagen'(zoalswater, bodem en geomorfologie)
in het landschap mede richtinggevend vooreen

Ajb.

Toen de werkgroep 'waterstraregie' haar werkzaamheden begon, werd doorde opdrachtnemers
vastgesteld dat het belangrijk wasom rekening te houden met decultuurverschillen tussen de
mensen uit dewatersector en die uit de hoekvan de ruimtelijke ordening.
Water ismomenteel bijzonder populair in deruimtelijke ordening,zowelop inrichtingsniveau
(VINEX-locaties)alsoplocatiekeuzeniveau (bijvoorbeeld de Noordhollandse gebiedsuitwerking).Dat heeft niet alleen iets temaken met urgente waterproblemen, maar ook aan een
klaarblijkelijke behoefte binnen deruimtelijke ordening om een thema alsduurzaamheid tastbaar temaken. Daar isopzich niets mis mee,maar het gevaar ligt opdeloerdat oplossingen
eeneigen levengaan leiden en los raken van deoorspronkelijke problemen en deoorspronkelijkeprobleemeigenaren (provincies en vooral waterschappen).
Deervaring met de inbreng vanwater m ruimtelijke plannen isdat de(water)werkelijkheid ter
plekkevaak anders,complexer en minder mooi isdan de(ontwerp)theorie wildoengeloven en
dat veelkennis en enthousiasme bestaat bij waterbeheerders, maar nog weinigpraktische ervaring met een ruimtelijke vertaling.

antwoord opdevraag"Wat zou hier kunnen?"
en daarmee voorderuimtelijke ordening.Bij
'opgaven'staat deambitie centraal om zoveel
mogelijk gebiedsspecifieke kansen te benutten
en om dito kwaliteiten tot stand te brengen.

Watcropgave
Dewatcropgave brengt de feitelijke waterproblematiek in beeldzoalsdieonder ander uit
deinontwikkeling zijnde waterkansenkaarren
en het rapport vandeCommissie Waterbeheer
21eeeuwnaar voren komt.Vervolgens zijn
oplossingen beschrevenenvertaald naar een
tweetal kaartbeelden,diein de bestuurlijke
samenvatting tot het bijgaande kaartbeeld zijn

samengevat,waarin devolgendedrie van
oplossingsrichtingen afgeleide legenda-eenheden voorkomen: ruimre voorde boezem, ruimrcreserveringvoor piek-en voorraadberging en
gebruik opgoedegrondslagoftewel uitspraken
over functiegeschiktheid uitgaande vanspecifiekegebiedstypen(zowordt bijvoorbeeld verstedelijking in diepepolders sterk ontraden).

Ruimtelijke opgave
Naast deze wateropgave wordt een ruimtelijke opgavegeformuleerd. Dezeisgebaseerd
opeen ruimtelijke visieopde ontwikkeling
vandeRandstad:dewens een Deltametropool
teontwikkelen met eengroen en nat hart. Het

Dewatcropgavevolgens'Water inhet westen'.
boezemwateren: niet verder inperken; zoeken
naar berging in boezemlanden cq
keringgronden; zoeken naar verruiming van
berging in boezem
Q (reservering) uitbreiding gemaalcapaciteit
afvoer vertraging door beekherstel
en detailmaatregelen
^ | nieuwe inlaat boezemsysteem
bergingsgebied bij regionale wateroverlast
(capaciteit en overschrijdingskans nader te
bepalen)
bergingsgebied voor regionale
voorraadvorming (capaciteit, peil en
peilfluctuatie nader te bepalen).
~~I diepe polders, verstedelijking vanuit
wateroptiek sterk ontraden
• aandachtsgebied voor waterkwaliteit
en lof wateroverlast
• veroorzaker van verdroging in
omliggende 'hogere' polders
• zoekgebied voor piekberging en
voorraadvorming
~\ o.a. (P)EHS en ANL gebieden vanuit
wateroptiek verstedelijking sterk ontraden
• zoekgebied voor instellen plas/dras peil
en eventueel herstel 'levend laagveen'.
~~j zettingsgevoelige (veen)gebieden:
verstedelijking 'nee-tenzij'
• zoekgebied voor beperking van de
drooglegging
~j kustzone:
verstedelijking 'nee-tenzij'
• aandacht voor kustmorfologische en
kustveiligheidsaspecten
• aandacht voor natuurwaarden (EH5)
1—1 overige landelijke gebieden:
1
—' verstedelijking 'ja-mits'
• aandacht voor lokale wateroverlast en
watertekort
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bijgaande conceptuele kaartbeeld koppelt specifieke onderdelen van dewaterstrategic aan
specifieke gebieden.Omvangrijk is bijvoorbeeld deopgavedie ligt in het hart van deDeltametropool. Hier liggen kansen om het waterbeheer de belangrijkste sturende factor te laten
zijn in het behoud endeontwikkeling van een
landschap waar(verbrede) landbouw, natuur
en recreatie verwevenzijn.Tevens kunnen hier
relatiefgrotegebiedengevonden worden om
water vast te houden (voorraadvorming). Om
misverstanden overdepretenties van de afzenderstevoorkomen isaan de titel toegevoegd
dat het hiereen beschrijving vanderuimtelijkeopgavevanuit dewateroptiek betreft.
Eendaaropvolgende meer gedetailleerde
kaart(hierniet weergegeven) koppelt ruimtelijkekeuzemogelijkheden (consolideren,herstructureren, functiewijziging) aan watermaatregelen.Zovermeldt debijbehorende legenda
bijvoorbeeld dat ingemengd stedelijkgebied en
in bedrijvengebieden bij herstructurering meer
ruimtegevonden kan wordenvoor vasthouden
enbergen,met name inna-oorlogsewoonwijkenenin verouderde bedrijfsterreinen.

Nogmaals: geen wateropgave zonder een ruimtelijke opgave
Het bijzondere van degevolgde aanpak
van 'Water in het westen' isdat deze laat zien
dat een wateropgave zonder een ruimtelijke

A/b. 2:

opgaveblijft steken inalgemene uitspraken
overfunctiegeschiktheden. Het sturende
karakter van water -waarvaak hoog vanopgegeven wordt -blijkt indiezin een relatief
begrip tezin; met een'waterbril'op isniet te
zeggen ofwest-Nederland teruggegeven moet
worden aan dezee,ofdat wemoeten blijven
pompen.Alseenmaaleen ruimtelijk uitgangspunt gekozen is,zoalsbijvoorbeeld deDeltametropool met een groenen nat hart in 'Water
in het westen',dan kan daarbinnen - afhankelijk vandelokalesituatie - gekozen worden
voorvasthouden, bergen ofafvoeren. Inmiddels
lijkt het IPO(getuigeeen eersteconcept) op
wegom het onderscheid tussen wateropgaven
en ruimtelijke opgaven een belangrijke plaats
tegeven in haar leidraad stroomgebiedsvisies.

Hoe het afliep
Delezerzalzichafvragen watoverbleefvan
dewaterinbreng toendezemet optiesvoorverstedelijking en inffastrucairele ontwikkelingen
werdengeconfronteerd. Veeluit'Waterin het
westen'blijkt overgenomen in'Naareen blauwgroeneDeltametropool',algebiedtde eerlijkheid
daaraantoetevoegendatdeechtekeuzesvaak
nogvooruitgeschovenzijn doorwateralseen
aandachtspunt teformuleren bijdeverschillenderegionaleverkenningen dieaansluitend opde
VijfdeNota inhoogtempozijn uitgevoerd.

Conceptvoorderuimtelijkeopgavevanuitdewateropnek.

•

I J K E R , NATTER, BREDER
natuur en landschap
landbouw op verbrede grondslag
vasthouden als leidende strategie
grootschalig accomoderen
wateropgave
meekoppelen met (P)EHS

EVEN BUITEN
• landschap en recreatie
• kleinschalig en verweven
accomoderen wateropgave;
meekoppelen met lancP
inrichting en groenprojecten
• bergen als leidende strategie
• landbouw op verbrede grondslag
HOOG EN DROOG
• natuur, recreatie en
kustverdediging
S B j S ï a s t h o u d e n als leidende strategie
• bewaken strategische
'grondwatervoorraad

i j A t ySTAD

•
•

einschalig inpassen
wateropgave;
meekoppelen met stedelijke
herstructurering
stadsnatuur en natuur in de stad
bergen als leidende strategie

WAAR HET LEVEN GOED I S
• landbouw leidend
• bergen als leidende strategie
• kleinschalig inpassen
wateropgave; meekoppelen met
landinrichting en (P)EHS

ONDER DRUK
* ruimtelijke transformatie gericht
op ruimtelijke kwaliteitsverbetering
* vasthouden als leidende strategie
* waterbeheer leidend voor
speelruimte van landbouw en/of
verstedelijking
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Dieaandacht voorwater blijkt allereerstal

uitde titel blauwgroene Deltametropool. De
wateropgavekaart isookin derapportage terug
tevinden. Enook onder paragraafritcls als
'ruimte voor water' (vooral probleemstellend)
eneen tabel 'investeren in de blauwgroene
structuur' iswater terug tevinden. Lastbut not
leastgeven een laatstekaartbeeld ende bijbehorende tekst helder en met naam en toenaam
aan welkeverstedehjkingsmogelijkheden vanuit een 'verbrede waterstrategie' problematisch
zijn (enzelfs uitgesloten wanneer geen zekerheid kan worden geboden dat voldaan kan
worden aan deeisen vandeverbrede waterstrategic).Daarnaast duidt dat kaartbeeld ookde
'nee,tenzij'- en 'ja, mits'-locaties aan.
Achter deschermen verliepdie integratie
natuurlijk niet zonder slagofstoot. RO-mensen schrokken toen watermensen het woord
Veto' indemond namen. Watermensen trokken wit weg toen zealle verstedelijkingsvoornemens opzich afzagen komen en ze begrepen
dat lang niet alhun wensen gehonoreerd konden worden. Beidebeleidsterreinen moesten
duidelijk nog aan elkaar wennen. Maar water
heeft welduidelijk een eigen plekverworven in
deruimtelijke planning, ookop deschaal van
deDeltametropool.
Voormeerinformatie overde.genoemdenota's:
MaartenWitberg(030)231 0200»

