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productinnovatiedoordeindustriegerichtop
emissiebeperking.Daaroverzijn afspraken
gemaakt metde rijksoverheid.
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Dcwaterbeheerders inNederlandsiaan vooreen lastige opgave:het terugdringen vande emissies
vanzink, koperenloodnaar hetoppervlaktewater. Diversebronnen,ondermeerindebebouwde
omgeving,zijn erdeoorzaakvan datvee! watersystemen nog nietvoldoen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen voordezezwaremetalen.Zink, koperenlood komen m debouwveelvuldig voorbij
daken,goten, leidingen enstraatmeubilair, vooralvanwegedetechnische-endeesthetischeeigenschappen.Ecu belangrijkevraag voordewaterbeheerders is:hocverminderen wedeemissiesdiehet
gevolg zijn van de toepassingvandezemetalen insteden en dorpen. HetRIZAspeeldehieropin en
ontwikkeldeeenzogehetenToolbox.
Watervormteensteedsbelangrijker aspect
voordekwaliteitvanonzewoon-,werk-en
leefomgeving.Oppervlaktewater isbelangrijk
voornatuurontwikkelingenverder natuurlijk
voordrinkwaterbereiding, recreatieenin
toenemendematealssierwater indebebouwde
omgeving.Westellendanookhoge(kwaliteitseisenaanditwater.Veeloppervlaktewaterenvoldoenechternognietaandeeisen.
Stedelijk waterbeheer vraagt
maatwerk
Dewaterbeheerders speleninopdekwaliteitsvraagdoorregionaaloflokaalmaatwerk.
Datisondermeertezienbijdeontwikkelingen
ophetgebiedvanstedelijkwaterbeheer.Steeds
vaketwotdthetverhardoppervlakinbestaande
ennieuwestadswijken 'afgekoppeld'. Het
hemelwaterwordtnietinderioletinggeleid,
maarviainfiltratie ofrechtstreekselozingweer
aanhetwatersysteem toegevoegd.Ditstelt
eisenaandekwaliteit.Dekwaliteitvanhet
afstromend hemelwatetwotdtechteronder
meerbepaalddooraardenomvangvandeinde
bouwtoegepastematerialen.Zinkendakgoten
kunnen bijvoorbeeld leidentoteengrotere
zinkbelastingvanhetoppervlaktewater.
Deaanpak vanlokaleemissiebronnen
vervulteensleutelrol inhet gebiedsgericht

beleid.Metderegionalediagnose(ziehet
vorigeartikel) ontstaat inzichtofmetaleneen
knelpunt vormenvoordewaterkwaliteit enin
derelatietussen maatregelen oplokaalniveau
endeteverwachteneffecten opdatniveau.Als
deemissiesvanuittoegepaste bouwmetalen
eenknelpunt votmen,danligtereenopgave
vootdewaterbeheerder dezetereduceren.
Alternatieven
Dekeuzevanbouwmaterialen isbij
nieuwbouw,renovatieenonderhoud een
essentiëlestapinhet bereikenvandedoelstelling'minderwaterverontreinigingdoor
minder uitloging '.Zoalsgezegdzijn zink,
koperenlood beproefde materialen inde
bouw.Verzinkenvanstaalleverteengoede
bescherming tegenroest.Loodisnogsteeds
hét materiaalvooraansluitingen tussendak
engevel.Vootwaterleidingen iskoper favoriet.
Tochbestaanvoorvrijwelalletoepassingen
inmiddels alternatieven dieminder waterverontreiniging veroorzaken.Voordakgoten
enwaterleidingen kankunststofworden
gebruikt envooraansluitingen kanlood
wordenvervangendoormet wapening
versterktekunstrubbers (EPDM).Voor
hekwerken,balustraden en straatmeubilair
vormtpoedercoatingeenalternatief Daatnaastwordtopditmomentgewerktaan

Lastigerwordthetalsdemetalen worden
toegepast vanwegeesthetische kwaliteit.Het
milieuaspectmoethetdanopnemen tegende
atchitectonische uitstraling,eendilemma.In
eenaantalgevallenzaldeuitstralingprevalerenenzalwordengekozenvoorzinkenof
koperenoppervlakken.Indiegevallenishet
afstromend hemelwater verontreinigd enzijn
extramaattegelen noodzakelijk omverspreidingtevoorkomen.Veelmoeilijker isde
aanpakvantoepassingen indebestaande
bouwenopenbareruimte.Hetgaatimmets
omeengrotevoottaadgebouwenenstraatmeubilair. Heteigendomenbeheetdaarvanis
zeerdivers.Ervaringopditvlakbestaat
bijvoorbeeld indegemeenteDotdtecht,
waarbij opwijkniveau bestaandezinken
dakgotenzijn afgedekt met kunstrubber.
Bijkomend voordeelisdatnaasthet terugdringen vandeuitlogingdelevensduur sterk
wordt vetlengd.
Beïnvloeding
Deuitwerking vandezeopgavevoorde
waterbeheerders -het tetugdtingen van
uitloogbaremetalen indebouw-vraagtom
eengetichtebeïnvloeding.Nietallesiszo
maarviaregelgevingdoorwaterbeheerders te
bereiken.Beïnvloeding isbrederdandat.
Doelgroepenzijn ontwerpersenopdrachtgeversvannieuwbouw enbeheerdersvan
bestaandegebouwenendeopenbare
ruimte.
Indiensptakeisvaneenwaterkwaliteitsprobleem,ligthetprimaatvoordebeïnvloedingbijdewaterschappen. Samenwerking
tussendewaterschappen endedoelgroepenis
betrekkelijk nieuw.Slimme waterbeheerders
zullendaarbij bondgenoten zoeken.Eengoede
watetkwaliteit iseenbelangwaarookandere
organisaties meebezigzijn endoorgemotiveetdworden(wateralskwaliteitsdrager leefomgeving,groen-blauwe natuurontwikkeling).Provincies kunnen invloed uitoefenen
viaprovincialeplannen enstimulansen.Veel
gemeentenvoereneenactiefbeleid ten
aanzienvanduurzaam bouwenen kunnen
daarin ookambities formuleren tenaanzien
vanschoonhouden vantegenwatet enoppervlaktewater.Degemeentelijke coördinatot
duurzaam bouweniseennatuurlijke bondgenoot.Zekernu waterschappen engemeenten
inhetkadervanhetgemeentelijk rioleringsplan,gemeentelijke waterplannen enoverdracht vanbeheetvanoppetvlaktewater meer
enmeerafstemmen ensamenwerken,dienen
zichdaarvoor ookveelmeer(reguliere)contactenenmogelijkheden aan.
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Voor elk van de drie hoofdlijnen is het
instrumentarium voor lokale en regionale
overheden voor beïnvloeding in beeld
gebracht (zieafbeelding): Beschrevenzijn de
mogelijkheden van alle fasen van het bouwproces: ruimtelijke ordening- en bouwplanprocessen, uitvoering en beheer. Het gaat
om instrumenten die in de praktijk effectief
voor dit doel zijn toegepast. In het rapport zijn
diverse uitgewerkte voorbeelden als illustratie

Aft), v.

opgenomen. De mogelijkheden lopen uiteen
van provinciaal streekplan als regulerend
planinstrument tot het organiseren van een
studiedag ofexcursieals stimulerend instrument.

Selecteren van instrumenten
Eengroot aantal instrumenten is bruikbaar om aan de realisering van doelstellingen
tewerken (zorgdragen dat deactoren in de

Deaanpak wordtafgestemd opdesituatie ronddeopgave.Processu^gestiesenvuistregelsvormen

Uit een aantal werksessies bleek dat
waterbeheerders en planontwikkelaars met
goed opde hoogte zijn van eikaars werkwijze.
Verdieping in de procesgang rondom bouwprocessen isdus wenselijk.

informeren
Helpdesk / Informatiecentrum
Workshop/Excursie/Nieuwsbrief/Infopakketten
Cursus voor uitvoerenden, etc.
Infopakketten bij Bouw en Woning Toezicht
Bewonershandleiding
Handleiding voor beheerders, corporaties
Advisering door Bouw en Woning Toezicht
Informatie via media, websites en folders
Communicatieplan (intern en extern)
stimuleren
platform diffuse bronnen/plan van aanpak d.b.
Provinciaal Milieubeleidsplan
MER
Convenant duurzaam bouwen
Investeringsbudget stedelijke vemieuwing
Bijdrage regeling gebiedsgericht beleid
Gemeentelijk Waterplan
Gemeentelijk Milieubeleidsplan
gemeentelijk Dubo beleid / DuBo checklist
Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen
Bedrijfsinterne milieuzorg
Procesafspraken wijzigingen t.o.v. bestek
aanstellen procesbegeleider
Afspraken met locale bouwbedrijven
Afspraken met woningcorporaties
Prijsvraag
boeteclausule/statiegeldregeling
Subsidie, of financiële tegemoetkoming
Waterbeheerder in planteam
reguleren
streekplan
bestemmingsplan /art. 19 WRO
waterhuishoudingsplan
structuurplan
Rioleringsplan
Lozingsvergunning (Wm)
grondovereenkomst met verplichtingen
(toetsing) Programma van Eisen
Aansprakelijk stellen uitvoerder
bepalingen in koopcontract
Waterbeheersplan
Lozingsvergunning (Wvo)
Aansluitvergunning

En alswaterschappen iets weten, en ze
willen beïnvloeden, leggen zeeen voorkeur
aan de dag voor een formele aanpak:"Ik schrijf
een briefaan de wethouder". Desimulatie liet
zien dat een meer informele benadering veel
effectiever kan zijn.
Tenslorte leidt beïnvloeding door alleen
maar argumenten aan te voeren tot weerstand. Debeoogde partner wordt tegenstander
en scherpt de eigen argumentatie aan. Het is
dus van groot belang tezoeken naar gemeenschappelijke vertrekpunten.

Informeren, stimuleren en
reguleren
In beginsel bestaan drie hoofdlijnen voor
beïnvloeding: informeren, stimuleren en
reguleren. Deze trits staat in feite ook voor een
gangbare voorkeursvolgorde in impuls en een
geleidelijke overgang van eerst informele naar
uiteindelijk formele instrumenten.
Informerende instrumenten beïnvloeden
beslissingen en handelen op basis van
probleeminzicht of probleemerkenning,
betrokkenheid en inzicht in oplossingen.
Met stimulerende instrumenten tracht de
gebruiker andere partijen bij de problematiek
te betrekken door het geven van positieve of
negatieve prikkels.
Alsvangnet zijn regulerende insrrumenren
geschikt. Indit geval legt degebruiker eenzijdigzijn ofhaar wensen op aan andere partijen.
De belangrijkste regel:zorg voor een op
maar toegesneden mix in reguleren, informeren en stimuleren! Stimulerend waar kan en
regulerend waar moet!
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trekker / initiatiefnemer
participatie / inspraak
niet van toepassing
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stadium in bouwproces waarin instrument meest effectief is
stadium in bouwproces waarin instrument effectief is
niet van toepassing
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Instrument
Wat leerden de waterbeheerders hiervan:
Waterschappen blijken niet bij de ontwikkeling van bouwplannen betrokken tezijn en
lopen qua informatie daardoor achter.Veel
zaken zijn albeslist en liggen vast.Vroegtijdige, anticiperende beïnvloeding is dus
noodzakelijk.

waterschap

a
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hulpmiddelen.

provincie

Werksessies
R1ZAen deDienst Waterbeheer en RioleringAmsterdam (DWR) verzorgden recent
werksessies voor waterbeheerders, gemeenten
en projectontwikkelaars met daarin een simulatie van een planproces.Natuurlijk ging het
om een plan waarin geopteerd werd voor een
zinken dak. Deelnemers vulden één van de
rollen in (van prcjecrleider en ontwikkelaar
tot coördinator duurzaam bouwen).De moeilijkste opgave lag bij de medewerker van het
waterschap: voorkom een uitlogend zinken of
koperen dak.
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bouwprocessen de vanuit waterkwaliteit
gewenste keuzen maken en ongewenste uitlogingvan toegepaste metalen wordt vermeden). Elk instrument heeft specifieke
mogelijkheden. W/E ontwikkelde een handleiding alshulp bij het selecteren van instrumenten. Om effectief te kunnen werken moet
de werkwijze en de selectie van instrumenten
aansluiten bij de gegeven situatie, niet alleen
voor wat betreft opgave maar ook
samenwerkingscultuur. Een eerste aanbeveling isdan ook om voorafeen helder beeldte
verkrijgen van de opgave,de omstandigheden
en dedoelstellingen c.q. ambities. Het eerste
deel van de handleidinggeeft een checklist om
desituatie te beschrijven en geeft een handreiking om ambities te formuleren.
Kijk voorafwelke instrumenten in de
totale beleidsomgeving reeds zijn of worden
ingezet en ofdeze aanknopingspunten bieden
voor uw activiteiten. Zijn randvoorwaarden
voor een project alvastgelegd in een streekplan ofbeleidsplan. Bestaan regionale,
gemeentelijke ofandere beleidsplannen
waarin doelstellingen ten aanzien van emissies
van metalen zijn vastgelegd ofzijn vast te
leggen?
De handleiding van deToolbox geeft aan
hoe te komen tot een selectie van instrumenten.Afhankelijk van de situatie en de te volgen
strategie kan zo een selectiegemaakt worden
om te komen tot effectief handelen. Het is
daarbij goed om te realiseren dat een beoogde
omslag niet vanzelfna een 'eerste informatieronde'zijn beslag zal krijgen. Een structurele
aanpak vraagt tijd, mensen en inspanningen
om het ook tot een succes te maken. Onderstaande illustratiegeeft het selectieproces
schematisch weer.Via inzicht in de fysieke en
organisatorische situatie en het gekozen ambitieniveau kan een aanpak worden bepaald. De
vuistregels,processuggesties, instrument-

beschrijvingen en achtergrondinformatie
helpen hierbij. De insrrumenten zijn overzichtelijk ineen schema geplaatst.
Bij de invulling van het ambitieniveau
moeten de betrokken partijen het eens worden
over wat zewillen bereiken met betrekking tot
deemissiebeperking en de beïnvloeding van
bouwprocessen. Als hulpmiddel bij het formuleren van de ambitie iseen standaardpakket
geformuleerd. Voor meeste situaties kan het
standaardpakket als uitgangspunt worden
genomen.
Binnen het bouwproces omvat het standaardpakket de volgende ambitiedoelen voor
provincie, waterschap en gemeente:
aandacht voor de problematiek van uitloging van bouwmaterialen in planvorming (bouwplan, bestemmingsplan,
waterbehcersplan),
opnemen van emissiebeperkende maatregelen in Programma's van Eisen (voor
stedebouw en bouwprojecten),
controle ofde maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd
en aandacht voor de problematiek van
uitloging van bouwmetalen bij onderhoud en beheer van gebouwen.
Alsstandaard voor het streefniveau van de
emissies geldt:
bij nieuwbouw: toepassing van uitlogend
materiaal voorkomen
en bij bestaande bouw: voorkomen van
nieuwe toepassing bij renovatie en
verbouw.
Afhankelijk van desituatie en mogelijkheden kan van dezestandaard worden afgeweken door doelen weg te laten oftoe te voegen.
Daarmee kan men zelfbepalen ofmen de
lat hoger oflager wil leggen.

Fysieke situatie

Bouwplan
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Projectmatig

In het rapport staan bijna 30vuisttegels
beschreven. Drie voorbeelden:
• Zorgzo vroeg mogelijk voor betrokkenheid (reeds in planfase). Een bouwproces
kent verschillende fasen. Ideaal is bijvoorbeeld de mitiatieffase van een stedenbouwkundig plan, de fase waarin
programmatische uitgangspunten
wotden geformuleerd en vastgelegd in een
startnotitie ofprogramma van eisen. Bij
plannen in een ontwerpstadium zijn
dergelijke instrumenten niet meer aan de
orde.
•

•

Geefin het Programma van Eisen het niet
toepassen van uitlogende bouwmaterialen
een plek
Sluit aan bij de cultuur van het project
(formeel versus informeel)

Samenwerking
Het reduceren van de uitloging van toegepaste bouwmetalen in de bouw iszeker een
moeilijke opgave.Geredeneerd vanuit een
evident waterkwaliteitsprobleem waarbijis
aangeroond dat bouwmetalen een relevante
bijdrage leveren, ligt legitimatie en initiatief
logischerwijs bij de waterbeheerders. Deze
staat echter niet alleen. Beïnvloeding en
samenwerking zijn de kernwoorden in de
aanpak. Dewaterbeheerder kan niet alles
vanuit zijn eigen instrumentarium reguleren.
Dus ishij aangewezen op samenwerking met
andere partijen, die ook instrumenten
beschikbaar hebben, om gezamenlijk aan
reductie te werken.
Deprovincies en gemeenten zijn logische
bondgenoten, omdat het belang van schoon
water zich verenigt met verbetering van het
woon-, werk- en leefklimaat. Schoon water,
een doel waar in feite alle partijen naar toe
werken.*
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Planvorming

Er isgeen blauwdruk tegeven voor de
activiteiten en voor de instrumenten die effectiefzijn. Elkesituatie isanders.Bijelke situatie hoort een specifieke strategie en zullen
instrumenten geselecteerd moeten worden.
Dezehandreiking geeft een beeld van de differentiatie en presenteett een aantal vuistregels
om tot keuzes te komen.
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