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WATER I N BEELD 2001

CIW:vernieuwingin
hetwaterbeheerkrijgt
geleidelijkvorm
Destagnatieindeverbeteringvandewaterkwaliteitendenoodzaakomnudevoorwaterbenodigde
ruimtetegaan vinden,onderandereviawaterkansenkaarten, vormenvolgensprinsWillem-Alexanderinzijn hoedanigheidvanvoorzittervandeCommissieIntegraalWaterbeheerdetweebelangrijkstepuntenin'WaterinBeeld2001',devoortgangsrapportageoverhetwaterbeheerinNederland.De
CIWboodhetrapportonlangsaanstaatssecretarisDeVriesaan,juistvoordatzijajgelopeuwoensdag de voortgangvande uitvoeringvanhaarbeleidindeTweedeKamerpresenteerde.
Vanwegeditdebatopdederde woensdag
inmeikomtdevoortgangsrapportage voor-

taan inmeiuit.Hetrapport beslaat daarom
eenmaligeenkortereperiode,namelijk van

1mei2000tot 1 februari vanditjaar.Voorheenkwamderapportage uit in september.
Volgensprins Willem-Alexander kentde
CommissieIntegraal Waterbeheer eengroot
gewichttoeaandecommunicatie rond het
waterbeheer.Allepartijen zullen intensief
metelkaarmoetensamenwerken omgesignaleerdeenverwachteproblemen in het
waterbeheer telijftegaan.Indevolgende
rapportage,dieinmei2002uitkomt,zalde
CIWaanbevelingenpresenteren omderealisatievandedoelenuit devierdeNota waterhuishouding enandererelevantebeleidsnota'stestimuleren.
Zoalsgezegdsragneertde verbetering
vandewaterkwaliteit inNederland.Datisal
enkelejaren zo.Degrootsteproblemen doen
zichvoormetstikstof,fosfaat, bestrijdingsmiddelenenzwaremetalen (vooral koper,
zinkencadmium).Weldalendeconcentratiesvansommigestoffen ingrensoverschrij-

DewaterkansenkaartvoorZuid-Kennemerlandmeteenkorteeneenlangetermijnvisie.Hetstreefbeeldisindielaatstevisieterugtevinden.Belangrijkdaarinishetonderscheid
tussenhetgrondwater-enhetboezemwatersysteem. Hetschonekwelwaterwordtinhetgrondwaters_ysteem20langmogelijkinhetgebiedvastgehouden,ondermeerdoorderoute
doordeduinrellenteverlengenenhetperiodiekonderwaterlatenlopenvangraslanden.
Inhetboezemwaters_ysteemvallendenieuwewaterbergingsgebiedenop,dievooreenbelangrijkdeelsamenvallenmetdevoormaligeinundantiegebiedenvandeStellingvan
Amsterdam.Dekaartmetdevisieopkortetermijngeejtweerwaartot2010uitvoerings-(Ux)enstudieprojecten(Sx)mogelijkzijn.Dezewordenditjaarverderuitgewerkt.
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denderivieren.Denorm (maximaal toelaatbaarrisiconiveau) wordtechterookdaar nog
steedsoverschreden.Inderegionale wateren
liggen deconcentraties vanfosfaat enstikstofongeveer tweemaalbovendenorm.De
gehalren aanbestrijdingsmiddelen overschrijden opruim 60procenrvanderegionalemeetlocaties hetMTR. Deconcentraties
koperenzinkblijvengelijk, respectievelijk
rond 2,5maalhetMTRentussen hetMTR
en 1,5maaldit risiconiveau.
Deaanpakrichtzichdelaatstejaren
vooralopdediffuse bronnen.De effecten
hiervanopdewaterkwaliteit zullenpasop
langetermijn tezien zijn.
Overigens wijst deCIWeropdat teweinigaandacht bestaat voorde toenemende
verziltinginhetwesten van Nederland.
Enerzijds heeft dezeontwikkeling temaken
metdevoortgaande bodemdaling inditdeel
vanhet landenanderzijds detoenemende
zoutekwelalsgevolgvandestijging vande
zeespiegelendevermindering vandeonttrekkingvanzout grondwater.

Riolering
Gemeenten werken hardaanhetrealiserenvandebasisinspanning voordereductie
vanemissiesvanuit deriolering.Opdit
moment voldoetslechts 16procentaande
gesteldenormen.DeCIWverwachtdat dit
percentage in 2005opgelopenzalzijn totcirca78procent.Pasin2010zullen nagenoeg
allegemeenten aandebasisinspanningvoldoen.
Hetafkoppelen vanverhard oppervlak
moetnogopgang komen.Decirca honderd
hectaredieafgekoppeld is,liggen grotendeelsinhetbeheersgebied vandetwee
waterschappen:UitwaterendeSluizen in
HollandsNoorderkwarrier enDeDommel.
Deverwachtingisdat in2005 het afgekoppeldeoppervlakzalzijn toegenomen tot
ongeveer 1400hectare.Deambitiequa
afkoppelen indevierdeNota waterhuishouding[60%innieuwbouw,20%in bestaande
bouw)isnogververwijderd, aldusdecommissie.
Ophetpunt vandeveiligheid concludeertdeCommissieIntegraal Waterbeheer
dat eenperiodevanvijfjaar voordeeerste
evaluatievandeveiligheidstoets tekort
blijkt tezijn.Eindditjaar moethetDeltaplanGroteRivierenvoor88procent gereed
zijn.Detoetsingisniet volledig,omdat nog
nietvanalledijken denodigegrondmechanischegegevensvoorhandenzijn.Vande
waterbeheerders wordtindekomende vijf
jaar eengroteinspanning verwachtomwel
aandeeisenvaneenvolledigetoetsing te
voldoen.

U1bufferzonedeZilk
Vz herstelafwatering vandebinnendumrand
U3duinreiAerdenhout-Koeduin
U4 omgevingdeBeek
U5graslandjes langsdejanGijzenvaart
UtfduinrellenDnehuis
Vy bednjventerreinWaarderpolder
U8,grondwatersfij<gmlg enoudebomen
Up baggerenwaterlopen
U10opzetwaterpeilweidevogelgebied
U11herprofilerenduinmeren
S1optimalisatiewaterbeheerpolderVogelenzang
SzwaterconservenngMarcelisvaart
S3duinreiprovinciaalziekenhuisterrein
S4Ringvaart-west
S5,grondwateroverlastZandvoort
StfBrouwersvaart
S7 Houtvaart/DeDel/t
SSgrondwateroverlaststedelijkgebied

Quaverdrogingsbestrijding lijkt hetverhaalvanditjaar veelopdatvan vorigjaar.
Hoeweldeinspanningen hoogzijn, hebben
zeniet altijd hetgewensteeffect, omdat het
schaalniveau beperkt isendedoorwerking
indewaterhuishouding enecologietraag
verloopt.Vandeoorspronkelijk verdroogde
oppervlakteisnudrieprocentvolledighersteld encirca30procentgedeeltelijk. DevierdeNota waterhuishouding steldealsdoel:
vermindering vanhet verdroogdeareaalmet
25procent in2000ten opzichtevan 1985.Op
ietsmeerdandehelft vanhet totaleareaal
aanverdroogdegebieden wordtgewerkt aan
vernatting.Deprovincies moesten uiterlijk
volgendjaar hetGewenstGrond-enOppervlaktewaterregime (GGOR)vaststellenvia
hun waterhuishoudingsplannen. Dit wordt
nietgehaald.Alleprovincieszijn welbezig
metdevoorbereidingen.

oefenen opderuimtelijke beslissingen van
gemeenten enprovincies.Welbestaater
nogalwatverschiltussendeverschillende
kaarten.Zogevensommige waterkansenkaartenalleenaanwaarstedelijke bebouwingmogelijk is,andere kaarten latenook
zienwaardeomstandigheden hetbeste zijn
voorlandbouw, natuur enwater(winning),
nogeenanderesoortwaterkansenkaart geeft
eentoekomstigduurzaam watersysteem
weereneenvierdesoortpresenteert de
beleidsvisievandewaterbeheerder inde
vormvaneenstreefbeeld. Tenslotte zijn
enkeleprovincies(Friesland,Utrechr,
Noord-Brabant enGelderland) bezigmet
waterbergingskaarten. f
ACTUALITEIT

De Vriesopent Youth
WorldWaterForum
StaatssecretarisDeVriesvanVerkeerenWaterstaatopentdinsdagzpjuni despecialecongresdag vanhetYouthWorldWaterForum,dat
van25totenmet28juni inVlissingenwordt
gehouden.Tijdens het/orum zullen ruim200
jongerenuit35landenvangedachtenwisselen
overdebeschikbaarheid enbereikbaarheidvan
water.
Centraal thema tijdens hetcongresisde
actievebewustwording vanhetbelangvan
watervooriedereen.Tijdens het congres
komtdit onderwerp invier deelprogramma'saandeorde:waterkwaliteit, dammen,
beschikbaarheid vanwateren overstromingen.Op26juni wordendezethema's behandelddoorexpertsuit diverselanden:Patrick
Meire,Universiteit vanAntwerpen,Judy
Henderson,WorldCommision onDams,
EPAAustralië,IndiraKhurana,Centre for
ScienceandEnvironment, India enJayanta
Bandhyopadhyay,Centtefor Development
andEnvironmental Policy,India.
Deagenda isvoorautoriteiten uitde
helewereld aanleidingomnaarVlissingen te
komen.Medeaandehand vandelezingen
en workshops wisselenjonge professionals
enstudentengedurende vierdagen hun
kennis,ervaringen enidealisme uit.

Waterkansenkaart

Deresultaten vanhetjeugdforum wordenomgezet inactieplannen.Deuitkomsten hiervanwordentijden hetDerde
WereldWaterForum inJapan in2003 gepresenteerd.

Allewaterbeheerders werken inmiddels
aaneenwaterkansenkaart.Dewaterschappenhopen hiermeeinvloed uit te kunnen
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