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SAMENWERKING TUSSEN BETROKKEN D I E N S T E N EN WATERBEHEERDERS

Versterkingvande rol
vanwaterin Groningen
Indestad Groningenwordtsindsenkelejarengewerktaan deversterking vanderolvanhetwater,
terverbeteringvandelee/baarlicidenalsondersteuning voordenatuur. Debetrokkengemeentelijke
dienstenendeivaterbcheerderszijn hiervooreensamenwerkingsverband aangegaan. Debasisvormt
eengezamenlijke visieophetstedelijk waterwaarinondermeermilieukwaliteit, ecologie,dewaterketeneuduurzaam bouwenaan deordekomen.DezebeleidsvisieIntegraalStedelijk Waterbeheer
(deWaten'isieJisajgelopen jaartotstandgebracht.Derandvoorwaardenvoorwaterkwaliteit,kwantiteit, inrichting enorganisatie moetenrichtinggevenaan deverdere ruimtelijke ontwikkeling
vanGroningenen hetbeheervanhetwaterindezestad.Dewijzewaaropdatgebeurt, zal ineen
Waterplan worden vastgelegd.
Het initiatiefvooreenversterking van
derolvan het water indestad kwam vanuit
hetgemeentelijk stadsecologiebeleid. Daar
werdgeconstateerd,datderoldiehet water
kan spelen indestedelijke natuur niet
voldoende werd benut. In het kader van het
gemeentelijk milieubeleidsplan werdinde
vormvandriebeperkteproefprojecten een
verkenningvandematetie uitgevoerd.Op
dezewijze maakten dewaterbeheerders en
degemeente ookkennis met elkaar.Een
voorzichtigesamenwerking kwamopgang.
Deresultaten vandeproefprojecten zijn
vorigjaar maart gepresenteerd opeen
symposium, waarbij dewatetbeheerders en
degemeentegezamenlijk een intentieverklaring tekenden.Daarin werd vastgelegd,
datzijzichgezamenlijk zouden inspannen
om het integraal waterbeheer in Groningen
op'creatieve wijze'toteensuccestemaken.
Deeersteenbelangrijkste stap daarvoor
washet opstellen vaneen gezamenlijke
beleidsvisieIntegraal Stedelijk Waterbeheer,
kortwegmeestaldeWatervisiegenoemd.Bij
hetopstellen vandezevisieisgebruik
gemaakt vanbeleidsuitgangspunten uitde
RegiovisieGroningen-Assen 2010,het
Groningse structuurplan 'DeStadvan
Straks',het Provinciale Watethuishoudingsplan,deIntegraleWaterbeheersplannen van
dewaterschappen, hetgemeentelijk rioleringsplan en destedelijke ecologische
beleidsvisie.Daarnaast hebben uiteraard de
aanzetten voordevierdeNota waterhuishouding endevijfde Nota ruimtelijke
ontwikkeling meegespeeld.
Voorhet opstellen vandeWatetvisieis
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samengewerkt doordegemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordeningen Economische
Zaken,deMilieudienst endeBestuursdienst,dewaterschappen HunzeenAa,
Noorderzijlvest en
Eemszijlvest, WaterbedrijfGromngen,
deprovinciale dienst
Ruimte enMilieu en
het Zuiveringsbeheer
vande provincie
Groningen.Na1
januari verandertde
organisatie van het
waterbeheer, maar
ditheeft voorde
ingezette ontwikkelingen geenconsequenties.

Functiesvanwaterinde

Omdesamenwerking testructureren iseenprojectorganisatie ingesteld dieis
opgebouwd uit eenaantal lagen.De
bestuurlijke vertegenwoordigers vande
parricipanten geven indestuurgroep richtingaanhetproces.Voordecoördinatie en
devoottgang iseenptojectgroep verantwoordelijk. Devoorzitter vande projectgroep istevenssecretaris vandestuurgroep;
hij isalsprojectleider vandeWatervisie
verantwoordelijk voordedagelijkse gang
vanzakenendevoortgang.Vooreen aantal
deelaspecten en thema'szijn wetkgroepen
ingesteld, onder meer vooreen betere
afstemming van het beheer vandevijvers in
destad en vooreennieuweopzet voor het
grondwatetbeheer, maar erzijn ookwerk-

groepen dieopuitvoeringsniveau bezig zijn.
Bijhet opstellen vaneen gezamenlijke
visiemetzoveelpartijen en belangen iseen
zorgvuldige voorbereiding belangrijk. Gekozenisvooreenopen planproces,waardoor
het allebetrokkenduidelijk waswelkestappenzouden worden doorlopen en war het
doelwaspet stap.Omdeinbrengvanalle
betrokkenen aanhet begin vanhet project
terealiseren iseenworkshopgehouden voor
alleorganisaties dieeenrolspelenbij het
stedelijk watet inGroningen. Afgevaardigden vandebetrokken overheden,bewonersorganisaties,het bedrijfsleven, natuur- en
milieugroepen,sportvissersenanderen zijn
eenochtend indeweergeweest metde
sterkeenzwakkepunten van het water inde
stad.Opbasis vanderesultaten is
'smiddags aandehand vande thema's
ruimte,duurzaam bouwen, waterketen,
milieu enwatetbodems,organisatie ingroepengebrainstormd overmogelijke verbeteringen engewenste oplossingsrichtingen.
Hieronder staan vijfvandegepresen-
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teerde mogelijkheden:
Tenbehoevevandetuimtelijke ontwikkelingvandestad moeten waterstructuurplannen worden opgesteld voorde
herinrichting van de sttoomgebieden
vandeHunze endeDrentseAainenom
destad.Doel hiervan ismeer samenhangindeversnipperde watersystemen
aan tebrengen endeaan toevoervan
kwalitatiefgoed water naardestad te
herstellen.
Verbeteringvandewaterketen door het
terugdringen vanemissies vanniet op
het rioolaangesloren percelen,overstortingen uit derioleringen deemissievan
stikstofen fosfaat uit de afvalwaterzui-

veringmoer inregraalworden uitgewerkr.Erismeer aandachr nodigvoor
herafkoppelen vanverhard oppervlak en
herhergebruik vanwarer in huishoudens.
Inhergemeenrelijkbeleidrond duurzaam bouwen zullenook randvoorwaardengesreld moeren worden aande
diffuse emissiedoor hergebruik van
materialen.
Naleveringen vanvervuilde waterbodems naar het aquarisch milieu mogen
in deroekomsr nier meer plaatsvinden.
Saneren indien nalevering eenrisico
voordewarerkwalireir betekent, maar
niervoordatdebron vandeemissiesis
weggenomen.
Degemeenremoet een waterloket krijgen,waarburgers terechr kunnen.

Resultaten
Deresultaten van deworkshop vormden
debasiswaaropdeorganisarie ende inhoud
vandeWatervisiesteunt. Doordegezamenlijke brainstorm washet enthousiasme
aangewakkerd omookdaadwerkelijk aande
slagregaan met deuitvoeringvaneen
aantal ideeën.Erwaseendraagvlak ontstaan

Duikershalenfietsen,autobandene.d. uithetwater.

Opbasisvan het uitgangspunt dat
watersystemen integraal door landelijk en
stedelijk gebied heen moeten lopen en het
ideeomecologischestructuren indesrad re
koppelen aanhet water,zijn aandestedelijke wareren functies toegekend, dieook
zijn gebruikt in het provinciale waterhuishoudingsplan voorhet landelijk gebied.
Hiermee worden debestaande wensen en
verwachringen renaanzien vande warerkwalireir, kwantiteit, inrichting en beheer
van deverschillendeparrijen geformaliseerd
tot concrererandvoorwaarden en eisen.Op
veelplaarsen inGroningen voldoen dewareren nogniet aandeeisendieopbasisvande
functies zijn gesreld.
Inrussen isgebleken,dat desystematiek
verhelderend ensrructurerend werkt voor
processen alsderioolsanering,de inrichring
van nieuwewoonwijken enprojecren rer
verbetering vandeleefbaarheid indestad.
Departijen zijn nu inoverlegoverde
formulering vaneen 'natteparagraaf inde
bestemmingsplannen. Hiermeekande
versterking vanderolvanhet water inde
fuimtelijke ordeningookjuridisch onderbouwd worden.Bovendien biedr het de
beheerderseen insrrumenrarium vooreen
goed afgestemd
beheer van het water
indesrad.

Waterstructuurschetsen

vooreennieuwe integrale aanpak van
complexeprojecren, zoalsdewarerstructuurplannen endeafstemming vanderioolsanering met deherstrucrureringvande
naoorlogsewoonwijken. Bovendien iseen
relatienetwerk rorsrand gebracht dat bijde
verwezenlijking vandeideeëneen blijvende
rolzalspelen.Eenaanraldeelnemers vande
workshop heefr zittinggenomen in een
klankbordgroep,dieeenrolspeelr bijde
inhoudelijke roetsing vandeWatervisieen
dedaaruit voortvloeiendeprojecren.De
waterbeheerders endegemeente hebben
besloten hun voorlichring en communicatie
overhet stedelijk water in hervervolgzoveel
mogelijkgezamenlijk reorganiseren.

Inrussen isook
begonnen met het
opstellen van Waterstructuurschersen:
een planvoor meer
samenhang in her
afvoersysreem van
herEelder-enPeizerdieplangsde
wesrrand vandesrad
isinmiddels afgerond. Pro-actief
inspelen opinitiatievenuit deregio,goedeafsremming merde
gemeentelijke plannen in hergebied eneen
goedesamenwerking heeft een alleszins
realisrisch plan opgeleverd.Deoptimaliseringvanhet waterbeheer inhetgebied
resulteerr ineen nieuweaanvoer vankwalitatiefhoogwaardig warer uit het Drenrse
voordesradswijken en nieuwe kansenvoor
stadsnatuur. Deonderlinge afsremming
lijkt daarbij aanzienlijke financiële voordelenvoorallepartijen optegaan leveren.
Eenvoorstel voordeeerstefasevan her
herstelvanhet stroomgebied vandeHunze
aandeoostkant vandestad heefr intussen
destatus vanvoorbeeldproject inhet kader
vandeStimuleringsregeling Intensief

Ruimtegebruik verworven.
Deinspanningen vandegemeente in
het kader van herGroninger rioleringsplan
(optimalisering van herrioolstelsel,saneringvanoverstorten, aansluitingvanrioollozegebieden]worden intussen nadrukkelijk metdeintenties vandeWatervisie afgestemd.Degemeenteraad heeft dat ondersrreept;erisbesloten maximaal in tezetten
opgescheiden rioolstelselsen afkoppeling
van regenwaterafvoeren. Alshet huidige
rioleringsplan in 2002eindigr,zaleen
Waterplan opgesteld worden, waarin her
nieuwe rioleringsplan opgenomen wordt.
Inoverlegmet het Zuiveringsbeheer
ProvincieGroningen isbegonnen meteen
monitoringprogramma voordewaterkwaliteit indestad.In het programma van het
Zuiveringsbeheer waren tot nu toegeen
meetpunten in het stedelijk gebiedopgenomen.Dekosten worden gedeeld,terwijlde
gemeenre in het kader vanhet eigenstadsecologiebeleid eenaanvullende ecologische
monitoring voorhaar rekening neemr.
Deaandachr voor herstedelijk water
begint intussen indiverseprojecten zichrbaar reworden.Zozaldereconsrrucrie van
herNoorderplanrsoen, diealvierjaar ophet
drogegaande is,inhetkomendejaar
worden afgerond mereengrondige aanpak
vandevijvers in herpark.Uireen aangrenzendegrote binnenstedelijke nieuwbouwlocatiediemomenteel wordr aangelegd, komt
regenwater beschikbaar dat ineen kringloop
viadeparkvijvers zalworden geleid.Daardoor istezamen met deaanlegvanmeer
natuurlijke oeverseen heelnieuwe kwalitatiefhoogwaardige ecologieindit stadspark

mogelijk.
Eerste Waterplan
DeWarervisieisafgelopen september
door her collegevanB enWgeaccordeerd.
Ookdebesruren vande waterbeheerders
sremden ermeein.Begin2000zalde
gemeenteraad vanGroningen deBeleidsvisie
IntegraalStedelijk Waterbeheer vasrsrellen.
Deprojectgroep isinmiddelsgestart met het
opstellen vaneeneersre(rijdelijk)Warerplan
voordeperiode tot 2002. Hierinzalnaast een
programmering vandegezamenlijke activiteiten onder meerdeoprimalisatievande
waterkeren alsonderdeel van het duurzaamheidsbeleid aandacht krijgen, f
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Waterschap Noorderzijlvest
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Waterschap Hunze enAa
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