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WATER I N BEELD 1999

Uitvoeringvan
integraalwaterbeleid
komtopgang
Deuitvoeringvanhetintegraalwaterbeleid,zoalsdateindvorigjaar indeRegeringsbeslissing
vierdeNota waterhuishouding isvastgelegd, begintopgang tekomen.HetDeltaplan GroteRivierenligtopschemaenkaneindvolgcudjaargrotendeelsafgerond worden. De verdrogingsbestnjding
zieternietongunstig uit.Dedoelstellingvoorvolgendjaar wordtnietgehaald, maardievoor2010
(40procentvan hetverdroogdeareaal moetdanhersteldzijn)waarschijnlijk wel.Dewaterkwaliteit
verbetertnogmondjesmaat, maardeaanpakvandiffuseverontreiniging komtineenstroomversnelling.Ennajarenvanonderzoekenvoorbereiding komtdedaadwerkelijke uitvoeringvansanering
van verontreinigdewaterbodemslangzaam maarzekeropgang.

AlshetaanstaatssecretarisDeVriesligt
wordthetrechtopgoeddrinkwateropgenomeninhetrijtje vandeUniverseleRechtenvandeMens.Ofdathaalbaar is,isop
ditmomentnietduideljk.DeVrieswiler
zichiniedergevalvoorinzettenomdit
themavolgendjaaraanbodtelatenkomen
ophettweedeWorldWaterForuminDen
Haag.Schoonwater iseenuniverseleeerste
levensbehoefte endaarheeft iedereenopde
wereldderhalverechtop,aldusMonique
deVries.

aanpakvanverontreinigingen dieveroorzaakt worden doordelandbouwenscheepvaart.Staatssecretaris DeVriesverwees naar
het Lozingenbesluit open teeltenveehouderij, waarmeezeditnajaar komt.Boeren
zullen volgensdatbesluitverplicht worden
zorgvuldigmetbestrijdingsmiddelen te
werkenaandeslootkant.

Totdezeconclusies komtdeCommissie
IntegtaalWaterbeheer (CIW)in'Waterin
Beeld 1999', detweede voortgangstapportage
overhetwatetbeheer inNederland.Staatssecretaris MoniquedeVriesvanVerkeeren
Waterstaat ontvingop2 septemberuit
handen vanCIW-voorzitter dr.ir.J. IJffhet
eetsteexemplaar. Datgebeurde tijdenshet
symposium 'Dimensies vanwater'inScheveningen.

Verdroging
Inhettapport staan dezelfde gegevens
overdeaanpakvandeverdroging,dieeerder
tevinden waren inheteindrapport van het
Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging(zieH 2 0nr.16/17van13 augustusj.L,
pagina 8 en9).Debetrokkenen zijn redelijk
tevreden overderesultaten totnutoe,maar
ermoet nogetgveelwerkverricht worden.
Vandecirca600.000hectareminofmeer
verdroogd natuurgebied inNederlandwas
eind vorigjaar ruim 100.000hectare(17%)
gedeeltelijk hersteld.Debedoelingwasdat
in 2000hetverdroogdeareaalmeteenkwart
vermindetdzouzijn. In2010moer40
procent hersteldzijn. Datlukt waarschijnlijk wel.
DeCIWpleit nadrukkelijk vooreen
voortgaande rijkssubsidiëring van vernartingsprojecten. Zoalsbekend wasin februari
vanditjaar hetbudget vanderegeling
Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging
(GEBEVE-regeling) voorhethelejaar(20
miljoen gulden)vanwegedeveleaanvragen
alverbruikt.Aaneennieuwe subsidieregelingwordtgewerkt.Waterschappen, provinH20

WubboOckelstradtijdenshetsymposiumopals.gespreksleider.Hijlieteengrotehoeveelheidopnameszienvan
oceanen, rivierenendelta's,diehijgemaaktheefttijdenszijn7-daagsereisdoorderuimtein1985.(Foto:Henri
Cormont).

ciesen natuurbeschermingsorganisaties
zitten daaroptewachten.StaatssecretarisDe
Vrieszeitijdens hetsymposiumhet
probleem zosnelmogelijk tewillenoplossen,inoverlegmethaar collega'svanLandbouw,Natuurbeheer enVisserijenVROM,
maar concrete toezeggingen deedzeniet. De
voortgangvande verdrogingsbestrijding
dreigt daardoor testokken.

Indescheepvaart eistTBTinaangroeiwerendeverveneensteedsgrotererolinde
waterverontreiniging op.Nederland dringt
alenkelejaren ininternationaal verband
aanopeenverbodophetgebruik vanTBT
opschepen.Ditnajaar moethierovereen
besluitgenomen worden.DeVrieszeigoede
hoop tehebbendathetverboderkomt.

Waterbodems
Waterkwaliteit
Dewaterkwaliteit verbetett nogmondjesmaat.Alleaandacht gaat nunaarde

Uitdevoortgangsrapportageblijktdat
desaneringvanverontreinigde waterbodems opgangbegint tekomen.DeCIW

ruimte.Met namede
wateroverlast in het
najaar van1998
bepaaldehet beeld in
het waterbeheer dat
'Water inBeeld15199'
laatzien.Hetis
inmiddels een
bekendbeeldgeworden: watersystemen
hebben ruimte nodig
omdegrillen vande
natuur veiligte
kunnen incasseren,
oftewel bredere
rivierbeddingen,
tijdelijke inundatiegebieden,grotere
bergingeneen flexi-

Devoorpaginavan'Water
inBeeld1999'(Foto:
TinekeDijkstra
vindt echter dater
veelteweiniggeld
voorhanden isom
voldoendebaggerdepotsin terichten en
baggerspecie te
verwerken. DeVries
wildedaarop niet
ingaan.Volgensde
staatssecretaris heeft
het kabinet alextra
geldhietvoor uitgetrokken.Zevond het
tijd worden omte
beginnen met het
inhalen vande
achterstand inde
sanering.

vandevoorraad inanderegebieden (bijvoorbeeld hetNatte Hart).Gebiedseigen water
moet zoveelmogelijk vastgehouden worden.
Eenandereoplossingisdebehoefte aanzoet
wateromlaag tebrengendoorde functie
vaneengebied teveranderen.DeCommissie
IntegtaalWaterbeheer vraagtzichafofhet
verstandig isomverziltende gebieden te
blijven doorspoelen voordeteelt van zoutgevoeligegewassenzoalsijsbergsla en
bloembollen.Drinkwaterwinning door
onttrekking vangrondwarer zou,met name
waargoedgrondwatet schaarsisenverdrogingdreigt, moeten worden verplaatst.In
stedelijk gebiedzou regenwater afgekoppeld
moeten wotdenvanderioleringsstelsels,
aldus deCIW.
Waterindestad moetzonder belemmeringenzijn opgenomen in her stroomgebied
waarvan hetdeeluitmaakt. In hoog-Nederlandbetekent ditdat vootzieningen worden
getroffen om herwarer optimaal te kunnen
latendoordringen indeondergrond. In
overgangsgebieden en laag-Nederlandzou
ookhet stedelijk gebied ruimte moeten
bieden omwater tebergen.

Overleg
Voordeuirvoeringvandeplannen ishet
vanbelangdat dewaterbeheerder deelneemt aanoverlegorganen waar het ruimtelijkbeleidwordtgevotmd en uitgevoerd.
Hetministerie vanVROMisdaarbij van
grootbelanginverband met devijfde Nora
ruimtelijke ordening; het ministerie van
Landbouw,Natuurbeheer enVisserij isook
een meerdan interessante partner, omdat

Wateroverlastindeafgelopenjarenvormdedeaanzet
tothetinstellenvandeCommissieWaterbeheer21e
eeuw.(Foto:TinekeDijkstra],

zooojaar van de
waarheid
2000wordr herjaar vandewaarheid,
aldusdestaatssecretaris vanVerkeeren
Waterstaat."Volgendjaar staan uitersr
belangrijke zakenopdeagenda,diebeslissendzijn voorher waterbeheer inde
volgendeeeuw:devijfde Nota ruimtelijke
ordening en hetadviesvandeCommissie
Waterbeheer 21eeeuwvoordewaterhuishoudingvoorde toekomst".
Delaatstejaren wordt noodgedwongen
gepleit voor meerruimte voorwater envoor
veerkrachtiger watersystemen. Deontwikkelingvaneenvisieopderuimtelijke aspecten van het waterbeheer isstetk beïnvloed
dootdecorrigerende invloed van het water
zelf Hetwatet nam in 1993,1995en 1998de

belpeilbeheer. Een
belangrijk principe
hierbij isdatproblemen metwater niet
afgewenteld moeten
worden naarelders.
Watgeldtvoorde
afvoer van overtollig
water,gaarookop
voordeaanvoer van
zoet water.De
behoefte aanzoet
water magvolgens
deCIWmetof
slechts ingeringe
mate afhankelijk zijn

Deaanpakvanverontreinigdewaterbodemskomtlangzaammaarzekeropgang,
maardoorgeldgebrekblijft hettempovanbaggerenensanerenlaag.(Foto:Tineke
Dijkstra}.
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hetStructuurschema GroeneRuimte,de
Ecologische Hoofdstructuur, de Plattelandsnotitieen hetNatuurbeleidsplan stuk voor
stuk ingaan opderuimtelijke ordening,
waarin deconsequenties vanhet waterbeleidnogmoeten doorklinken, aldus deCIW.

Voorwaarden
Dehuidige wetten,proceduresenregelingen zijn nietoptimaal afgestemd ophet
samengaan van water-, milieu- en ruimtelijk beleid.Waterschappen worden niet
zelden pasbij nieuwbouwplannen betrokkenalsdebestekken alzijn getekend. In het
verlengde hiervan ligt definanciering. Meer
ruimtevoorwaterzalvroegoflaatookmeer
geld kostendan nu."Hoeweleenmeer
ruimtelijke benadering van her waterbeheer
opdekortetermijn tot kosten leidt,kan
daarmeeworden voorkomen dar Nederland
opdelange termijn wordr geconfronteerd
met dekostbaregevolgen van voortzetting

PrinsWillem-AlexanderwoondehetsymposiuminhetKurhausmScheveningenookbij.Hijkonzichaanhet1
enheteindevandebijeenkomst'verheugen'ineengrotebelangstellingvanfotografen.(Foto:HenriCormont).

StaatssecretarisMoniquedeVriesvanVerkeerenWaterstaatontvinguithandenvanvoorzitterdr.ir.J.IJjfvande
CommissieIntegraalWaterbeheerheteersteexemplaarvan'WaterinBeeld1959'.(Foto:HenriCormont).

vandetraditionelebenadering. Het
reserveren van ruimte voorofmer water
kaneen investeringzijn met een hoog
rendement indetoekomst". Bovendien
leidt dit tot onderandere meermogelijkheden voorflexibel peilbeheer.Dat
laatsteresulteert ineengeringere noodzaaktothet inlaten en uitslaan van
water,watkan leiden totbesparingop
extrapompcapaciteit. f
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DeCommissieWaterbeheer21eeeuw
bestaat uitvootzittet F.Tieltooij(oudgedeputeerdeprovincieNoord-Holland),
vice-voorzitterJ. vanDijk (oud-gedeputeerdeprovincieGroningen),mevrouwdrs.
J.deBlécourt-Maas(docentOpenUniversiteitinHeetlen),ir.A. vandenEnde(ouddijkgraafWaterschap Rijn enIJssel),ir. G.
Oosterbaan (oud-directeur Staringcentrum
inWageningen)enprof ir.H.Overbeek
(hoogleraarTUDelft).
Dezecommissiemoetmediovolgendjaat
haateindadviesuitbrengen ovetdewenselijkewateihuishoudkundige inrichting
vanNedetland indevolgendeeeuw.
Uitgangspuntdaatbijiseensamenhangendeenintegralebenadering waarbij
steedsrekeningwordtgehouden metde
functies dieaanhetlandschapzijntoegekend,zoalslandbouw,verstedelijking en

Provinciesenwatetschappenhebbenafgelopenjaarmetsuccesdevolgendeprojecten gezamenlijk
uitgevoerd:
-InUtrechtzijnplannengeteedgekomenvootdewatervriendelijkeinrichtingvandegrootschalige
nieuwbouwlocatieLeidscheRijn.
-InNoord-Brabantzijnafsprakengemaaktovethetterugdringen vanhetgrondwatetgebruikvoor
beregeningvanland-entuinbouwgewassen.
-InhetTwentseptoject 'Waterpact'werkenprovincie,WaterschapReggeenDinkel,tweegemeenteneneenwatetleidingbedrijfsamenbijdeontwikkelingvanduutzaamwaterketenbeheer inde
regioAlmelo-Wierden.
-InGelderlandzijndriepilot-projectengaanderonddeinvoeringvanhetWaterspoor:inNijmegen,ApeldoornenBrummen.
-InoostelijkFlevolandplantenagrariërszogenaamdevanggewassen langsderandenvanhun
akkers,waardooraanzienlijk minderbestrijdingsmiddelen indewaterlopen terechtkomen.
-LimburgenDrenthebestedenveelaandachtaanbeekherstel.
-Noord-Holland creëertomstandigheden vootoptimalenatuurontwikkelinginnatteduinvalleien.

