Terugblik op het Symposium Watersysteemverkenningen 1996

Op 13 november 1996 werd in het congresgebouw in Den Haag het Symposium
Watersysteemverkenningen 1996 gehouden. Rijkswaterstaat organiseerde dit
symposium samen met NVA en KIVI.
Aanleiding van het symposium was de
realisatie van de eindrapportage van het
project Watersysteemverkenningen.
Het rapport 'Toekomst voor water' vormt
samen met het Achtergronddocument één
van de bouwstenen voor de Vierde Nota
Waterhuishouding.
Het symposium werd door bijna 400 belang-
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stellenden bezocht. Een brede groep van
bestuurders, beleidsvoorbereiders, waterbeheerders, wetenschappers en medewerkers van instituten en bureaus die
verkenningen uitvoeren, bezochten het
symposium. Ook vertegenwoordigers
van milieu-organisaties en andere maatschappelijke organisaties betrokken bij
water, kregen de resultaten van de Watersysteemverkenningen gepresenteerd,
afgewisseld met de reacties hierop uit de
Nederlandse 'waterwereld'.
De heer J. H. van der Vliet, voorzitter van
de afdeling waterbeheer KIVI opende de
dag, waarna mevrouw H. M. de Boois,
voorzitter van het Zuiveringschap Amstelen Gooiland, als dagvoorzitter optrad.
De dag werd afgesloten door de voorzitter
van de NVA, de heer A. W. van der Vlies.
De resultaten werden in vier blokken
gepresenteerd.
In zijn inleiding schetste de projectleider
WSV, de heer J. P. A. Luiten van het RIZA,
de aanpak die in het project gevolgd is.
Gebruik makend van de vele kennis die
binnen en buiten de Rijkswaterstaat
beschikbaar is over water en alle daarbij
betrokken aspecten, is zowel het verleden,
het heden als de mogelijke toekomst
geschetst. Dat laatste in een viertal sterk
van elkaar verschillende varianten.
De resultaten van de analyses leiden tot de
volgende conclusies:
- de huidige situatie is aanzienlijk beter
dan die uit het verleden; er is veel bereikt,

maar met de vastgestelde maatregelen
worden op een aantal punten de gestelde
doelen nog niet gehaald, waaronder verdroging, eutrofiëring, emissies en waterkwaliteit;
- de toekomstige situatie zal zonder
aanvullende maatregelen weer slechter
worden onder invloed van de economische
en demografische groei;
- om alle doelen in 2015 te halen is heel
veel extra geld nodig;
- bij de huidige maatschappelijke context
is het voor diverse onderdelen van de
watersystemen niet mogelijk de gestelde
doelen te halen;
- pas bij schone productieprocessen,
gesloten kringlopen en herinrichting van
functies vanuit de potenties van watersystemen en landelijk gebied, lijken streefwaarden haalbaar.
Na afloop van deze presentatie werd een
video-opname vertoond van het aanbieden
van het WSV-Eindrapport aan de minister
van Verkeer en Waterstaat, mevrouw
Jorritsma. Meer dan levensgroot, verscheen
zij in beeld en stelde vast dat met de
uitvoering van het waterbeleid een flinke
sprong voorwaarts was gemaakt maar dat
de doelen van NW3 nog niet waren
gehaald. Voor de NW4 werden de volgende
hoofdlijnen aangestipt:
Versterking van de uitvoering, werken aan
meer samenhang en samenwerking
(externe integratie) en een open oog voor
nieuwe ontwikkelingen. Ook dienen de
kansen te worden benut als het gaat om de
verruiming van de overgang tussen land en
water om de veiligheid tegen overstroming
ook op de lange termijn te garanderen. Een
gedachte waar natuurontwikkeling comfortabel op meesurft.
De minister sloot af met de woorden dat
WSV eigenlijk niets anders betekent dan
Water? Samen Verder.
De heer R. H. van Waveren van RIZA gaf
inzicht in de resultaten van de analyses die
voor de binnenwateren zijn verricht. Hij
legde daarbij de nadruk op de analyses op
het gebied van de ecosysteemontwikkeling,
de verdroging, en de economische analyse.
De belangrijkste conclusies waren dat de
ontwikkeling van de ecosystemen op korte
termijn een grote stap voorwaarts kunnen
maken door een verbetering van de inrichting. Daarnaast blijven evenwel in bepaalde
systemen de eutrofiëring, de onvoldoende
kwaliteit van het water en de verstoring
door de gebruiksfuncties zorgelijk.
De huidige anti-verdrogingsmaatregelen
leveren weliswaar een reductie op van 25%
in het areaal verdroogd gebied; echter niet
in het jaar 2000 zoals de doelstelling is,
maar pas in 2015. Extra maatregelen
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kunnen ruim meer reductie opleveren.
Om alle doelen te halen zijn veel maatregelen nodig, die met elkaar grote
financiële inspanningen met zich mee
brengen.
De gedeputeerde Waterhuishouding in de
provincie Friesland, de heer S. Jansen,
benaderde het WSV-concept vanuit het
provinciale gezichtsveld. Onder het motto
'Leren omgaan met water(systemen)'
gaf hij aan dat we voorlopig nog niet
uitgeleerd zijn. De regionale Watersysteem
Rapportages zijn in ontwerp en zullen in
een omissie in het systeemdenken op
regionale en lokale schaal gaan voorzien.
Deze structuur is vooral strategisch van
groot belang, aangezien alle regio's
eenzelfde benadering gaan hanteren,
die ook is afgestemd op de landelijke
verkenningen.
In de provincie Friesland zelf zijn diverse
studies gaande. De WIF (Waterhuishoudkundige Inrichting Friesland) is zo'n
verkenning waarbij verschillende beheersscenario's vertaald zijn naar toekomstbeelden.
Aan het eind van zijn betoog uitte de heer
Jansen twee wensen:
- een goede afstemming en harmonisatie
tussen de diverse verkenningen;
- een strikte beperking van het aantal
doelvariabelen, waardoor de inspanningen
in het kader van monitoring te overzien
blijven.
De pauze werd benut voor een presentatie
van de Waterdialoog. Dit PC-programma
geeft informatie over de huidige situatie,
trends en prognose waarden van de doelvariabelen die in de WSV zijn onderscheiden. Het is mogelijk om deze
gegevens te vergelijken met bijvoorbeeld
een doelwaarde, zoals een grens- of streefwaarde voor de chemische doelvariabelen,
of natuurstreefwaarden voor de biologische
doelvariabelen.
De meest kleurrijke presentatievorm levert
de Water-Mondriaan. Hierin wordt voor
alle watersystemen voor één of meerdere
doelvariabelen een beoordeling gegeven.
In één oogopslag wordt op een kleurenschaal beoordeeld in hoeverre de watersystemen voldoen aan de door de
gebruiker gekozen norm.
In het derde blok aan het begin van de
middag, stond de zee in perspectief.
In zijn met veel dia's verluchte presentatie
'Onze bijdrage aan de archeologie van de
zee' schetste de heer M. J. P. H. Waltmans
van RIKZ de wording van de Noordzee en
de kustzone en de betekenis voor economie en cultuur. Na een schets van de
toename van de milieudruk, de effecten en
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de maatregelen die (inter)nationaal voorgenomen en in uitvoering zijn, werden de
resultaten van de WSV voor de Noordzee
kort samengevat. Net als voor de zoete
wateren werd geconstateerd dat bij de vastgestelde maatregelen van het huidige
beleid de in NW3 gestelde doelen voor
2015 voor de zoute wateren niet worden
gehaald. Uiteraard is ook hier een verbetering opgetreden ten opzichte van het
verleden.
Hoewel hij aangaf dat er diverse maatregelen voor verdere verbetering zijn, blijft
ook hier de realisatie van sommige doelen
lastig.
Hij sloot af met de vraag wat deze generatie wilde bijdragen aan de archeologie
van de zee.
De heer H. Revier zette namens het Waterpakt, in zijn bijdrage 'De Noordzee, een
vieze zee zonder visie?' vraagtekens bij een
eenduidige visie op de Noordzee van uit
het rijksbeleid. Samengaan van functies
blijkt een mooi beleidsvoornemen, maar in
de praktijk komt er niet veel van terecht.
Het menselijk gebruik zal zich dienen aan
te passen aan natuurlijke processen.
De tijd is rijp om keuzen te maken;
en dan niet een Noordzeebeleid dat
meedeint op de golven van de gewenste
maatschappelijke ontwikkelingen, maar wel
eenduidige keuze voor bescherming en
herstel van natuurwaarden van de Noordzee, waaraan de gebruiksfuncties ondergeschikt worden gemaakt.
In het vierde blok schetste de heer
K. Wieringa de werkzaamheden en positie
van het Europees Milieu Agentschap te
Kopenhagen, zijn werkgever.
Tot op heden zijn de activiteiten beperkt
tot de diagnosestudies. De heer Wieringa
laat met behulp van een aantal kaartbeelden
zien dat daarbij diverse aspecten werden
bezien en dat doorgaans Europa landsdekkend beschouwd werd. Hij onderbouwde de stelling dat veel gegevens nog
geen informatie hoeft op te leveren.
De beschikbaarheid van geaggregeerde
informatie is soms zeer beperkt.
Voor het uitvoeren van stroomgebiedsgewijze verkenningen gaf de spreker enkele
aanbevelingen mee. Het creëren van draagvlak bij de verantwoordelijken voor het
waterbeheer binnen het stroomgebied was
de belangrijkste ervan. Daarmee gaf ook hij
aan dat samenwerking essentieel is in het
werk van verkenningen.
Tenslotte werd door mevrouw J. T. van
Buuren van RIKZ, ingegaan op het vervolg
van de WSV. Benadrukt werd de functie
van de WSV als toetsingskader voor beleid
gebaseerd op een integratie van kennis en

monitoring. In de evaluatie van WSV zal
onder meer het gehanteerde toetsingskader
tegen het licht worden gehouden.
De belangrijkste ontwikkelingen waar de
volgende Waterverkenningen mee te
maken krijgen zijn de gebiedsgerichte
aanpak (regionaal en internationaal), de
afstemming met andere verkenningen en
het onderhoud en de uitbouw van de
WATERDIALOOG.

Naast de ondersteuning van het beleid
voor wat betreft het stellen van doelen en
bijbehorende maatregelen, zouden
komende verkenningen ook bouwstenen
kunnen leveren voor de regelgeving, de
uitvoering, de handhaving en de organisatie.
In een systematische vorm kunnen ook
deze dan periodiek worden getoetst op
doelen en ontwikkelingen.
Op het gebied van ondersteunende modellen ligt een omvorming in het verschiet,
waarbij meer interactieve systemen op
elkaar afgestemd en mogelijk op elkaar
aangesloten zullen zijn.
Uit de discussie, die tussen de presentaties
werd gehouden, bleek grote belangstelling
voor de variant TRENDBREUK. Meningen
over wat daaronder zou moeten worden
verstaan, liepen uiteen. Dit leidde tot de
conclusie dat er in deze variant in potentie
veel materiaal zit voor nadere studie.
In enkele afsluitende woorden constateerde
de dagvoorzitter, mevrouw de Boois, dat er
veel materiaal ligt voor de voorbereiding
van de Vierde Nota Waterhuishouding,
maar dat het nog veel denkwerk zal kosten
om het met elkaar tot goede beleidslijnen
te brengen. Zij bedankte iedereen voor de
aanwezigheid en inbreng.
Na afloop was er een informeel samenzijn,
waarbij de deelnemers de Eindrapportage
kregen overhandigd. Die bestond, naast het
WSV-Eindrapport en de Achtergrondnota,
ook uit een CD met de demoversie van de
Waterdialoog. Twee brochures over WSV
en de Waterdialoog waren bijgevoegd.
Deelnemers en organisatie kunnen terugzien op een geslaagd symposium.
Gestreefd wordt binnenkort de integrale
teksten van de voordrachten uit te brengen
in de WSV-publicatiereeks.
De Eindrapportage en de Waterdialoog
zijn op te vragen bij RIZA, mevrouw
D.Mensink, Postbus 17,8200AA Lelystad,
telefoon 0320-298721.
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Dubbel waterleidingnet in
Edese nieuwbouwwijk
Een dubbel waterleidingnet op grote schaal
is de Nederlandse primeur in een Edese
nieuwbouwwijk. Naast het traditionele
drinkwaternet komt er een 'huishoudwater'-leiding in Kernhem. Het initiatief is
bedoeld als positieve bijdrage aan de
milieuproblematiek met betrekking tot de
grondwaterstand.
In de nieuwe wijk, waarvoor eind volgend
jaar waarschijnlijk de eerste spade de
grond ingaat, komen in tien jaar 3000 tot
3500 woningen. Het bestemmingsplan is
bijna rond. Uitgangspunt van de gemeente
Ede voor Kernhem zijn duurzaamheid,
kwaliteit en ecologie.
Verlaging van de grondwaterstand door te
veel ingrijpen in de waterhuishouding, kan
verdroging van het Edesche Bos en het
gebied tussen Ede en Lunteren tot gevolg
hebben. Op het ogenblik verdwijnt te veel
regenwater direct in het riool en komt
niet in de grond. In Kernhem worden
afwatering en ontwatering niet alleen in
samenhang met elkaar beschouwd, maar
ook met verkeer, milieu en groenvoorziening, zodat de grondwaterstand niet of
nauwelijks wordt beïnvloed.
Veel drinkwater wordt gebruikt voor zaken
als het doorspoelen van de wc, het wassen
van de auto en het sproeien van de tuin. In
Kernhem zal het regenwater worden
gebruikt als huishoudwater. Het regenwater komt in een reservoir bij de woning
terecht. Behalve de besparing in het drinkwatergebruik die dit oplevert, hoeft er ook
minder water te worden afgevoerd.
Aan het project Kernhem doen ook
deskundigen van de Technische Universiteit Delft, het Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en Afwalwaterbehandeling
(RIZA), en de afdeling milieu van het
ministerie van VROM mee. In het buitenland is al veel ervaring opgedaan met deze
manier van omgaan met de waterhuishouding. Voor Nederland is het nieuw,
tenminste op deze schaal, er zijn wel al
kleine projecten. (ANP)

PHLO-cursus
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) organiseert een cursus
'De waterbalans in het waterbeheer:
kwantiteit en kwaliteit, theorie en toepassingen'. De cursus wordt gehouden
op 6,7,20 en 21maart 1997 in Wageningen.
Nadere inlichtingen: Bureau PHLO,
Postbus 8130, 6700 EW Wageningen,
telefoon 0317-484093/484092.

