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-heterogeniteit vanhetgebied,verschilleninverspreidingsgedrag vanbronnaar
waterbodem
-gehanteerde methodiek, vereenvoudigde
beschouwingafstand en brongrootte
-niet beschouwdebronnen, ontbreken
waterbodemkwaliteit verklarendevariabelen
-verschillen inaangroeisnelheid vanhet
sediment. Eenhogere aangroeisnelheid
geeft bijgelijke belastingeenlagere
concentratie verontreiniging.Aangroeisnelheden zijn totophedenniet bekend.
Omderuis teverkleinen moetdeinvloed
vanéénofmeerderevanbovenstaandeoorzakenworden teruggedrongen.
Perspectieven
Fasei vanhetprogramma 'Diffuse bronnenenwaterbodemkwaliteit' isafgerond.De
tweedeisinvoorbereiding.Dezefasezalten
aanzien vandewaterbodem-module zijn
gericht ophetverbeteren vandegehanteerde
methodiekdoorookdebrongrootte,(ookwel
EmissieVerklarendeVariabelegenoemd)
uirgcdruktinoppervlakte,lengte,aantalof
geschatteemissiemeetenemenbijdebepalingvanruimtelijke relaties.Verderzalde
methodiekgetoetstwordenvooranderegebieden inNederland. *
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duurzaamstedelijkwaterbeheer
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Ondanksdeveleaandacht,dieduurzaamstedelijkwaterbeheerdeajgelopenjarenkrijgtende
duidelijkevoordelen,dieditsoortbeheerheeftbovenhettraditionele,valtwaterinwerkelijkheid
van.gerealiseerdwordt,behoorlijktegen.Hierendaar.gebeurtiets,maardatisnoggeengrootschaligeomschakeling.Naarverwachtingzalduurzaamwaterbeheersteedsvakertoegepastworden.
Datkanechtertientallenjarenduren.Veelkansen,geschapendoornieuweuitbreidingenenwerkzaamhedenindebestaandewoonwijken,zullenmogelijkworden.gemist.Daaromwildeprovincie
Groningenactiefoptredenendezeomslagversnellen.Hoeweldeprovinciezichgrotendeelsnietdirect
bemoeitmetdedaadwerkelijkeuitvoeringvanhetwaterbeheer, ishetwelhaartaakeraanhij te
dragen, datditzogoedmogelijkentegendelaagstemaatschappelijkekostenplaatsvindt.Derol
vandeprovinciekanhetinitiërenvandesamenwerkingtussendeverschillendepartijenenhet
stimulerenvanhetgewenstebeheazijn.DatisderedenvanhetopstartenvanhetprojectDuurzaamStedelijkWaterbeheer(DUSTWAj.
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Indehuidigesituatiewordthetwaterbeheergrotendeels sectoraaluitgevoerd. Hetis
echterduidelijk geworden,dat samenwerking
tussen instanties,diezichbezighouden met
verschillendeaspecrenvanhetbeheer,veel
voordelen heeft. Bijvoorbeeld een integrale
maatregelaandebronindevormvanhet
afkoppelen vanverhardeoppervlakten vanhet
rioolvermindert nietalleen hetprobleemvan
riooloverstorten, maarheeft ookvoordelen
voordeefficiency vanRWZI's,voordedrinkwaterbesparing, bestrijding vanverdrogingen
hetvoedenvannatuurgebieden metschoon
water.
Alsduurzaam waterbeheer zoveelvoordelenheeft, waaromverwerft hetdanzomoeilijk
zijn plaats?Eenvluchtigeanalysegeeft de
volgendeoorzaken hiervoorindeprovincie
Groningen:
gebrekaankennisvandemateriebijveel
instanties,
hetontbrekenvanvertrouwen indeeffectiviteitvandemogelijke maatregelen
wegensgebrekaanervaringopeigen
gebied,
weerstand tegen hetveilatenvaneen

vertrouwdemanier vanwerkenenhet
overgaannaar,misschien eenbetere,maar
onbekendeweg(eengrote omschakeling
vraagtinhetbeginaltijd eenextrainspanmng).
onvoldoendesamenwerking russendebij
waterbeheer betrokken partijen in
bebouwdegebieden
enfinanciëleproblemen.
Doordezeoorzakenwegtenemenzal
duurzaam waterbeheer sneller ingeburgerd
raken.DatisdeopzetvanhetDUSTWAproject,datin 15197opgezetisdoordeprovincieenuitgevoerd wordtdoorverschillende bij
hetwaterbeheer betrokken instanties.Naast
deprovinciezijn indeprojectgroep devier
Groningsewaterschappen, Zuiveringsbeheer
ProvincieGroningen,Rijkswaterstaat Directie
Noord-Nederland, VerenigingvanNederlandseGemeenten enhet Waterbedrijf
Groningen vertegenwoordigd.Deprojectgroep
adviseertGedeputeerdeStatenoverderealisatievanhet project.
Hetproject heeft tweesporenmetde
volgendeactiviteiten daarin:
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Waterkandeallurevanecuwijkaanzienlijkveigroten.

Opdoen en verspreiding van kennis en
ervaring:
• laten uitvoeren van proefprojecten door
de gemeenten en waterschappen, waarin
de principes van duurzaam waterbeheer
toegepast worden,
• uitwisselen van ervaring opgedaan in de
proefprojecten. Het is niet de bedoeling,
dat het wiel in elkegemeente opnreuw
uitgevonden wordt: de ervaring van één
gemeente (de aanpak van een project,
verkrijgen van draagvlak, financiën en
analyse van succes-en faalfactoren) kan
voor een andere gemeente ook bruikbaar
zijn
• en het verspreiden van informatie:
duurzaam waterbeheer bevat inhoudelijk nieuwe onderwerpen en vraagt om
een nieuwe manier van werken.
Samenwerking en planvorming:
• opnemen van duurzaam stedelijk waterbeheer in de planvorming van verschillende overheden. Dat isde taakvan de
leden van de projectgroep, die verschillende overheden vertegenwoordigen,
• betrekken van deene instantie bij de
plannen van de andere.Dat geldt met
name voor het vroegtijdig betrekken
van waterschappen bij de bestemmingsplannen van gemeenten en niet pas in
22

H 2 0 » 121999

het kader van artikel 10van het Besluit
op deRuimtelijke Ordening 1985,waarbij het overleg meestal pas plaatsvindt,
alsde plannen praktisch klaar zijn (zie
hieronder)
• en het optimaliseren van samenwerking
door de activiteiten van deDUSTWAprojectgroep (beleidsniveau) en door
realisatie van proefprojecten, waarbij
verschillende instanties betrokken zijn
(uitvoeringsniveau).

Kennis en ervaring
AlleGroningse gemeenten zijn benaderd
om voorstellen voor proefprojecten in te
dienen. Hieruit iseen pakket van negen proefprojecten, afkomstig uit zeven gemeenten en
allevier waterschappen, samengesteld. De
projecten omvatten verschillende thema's:
duurzame inrichting en beheer van water
in nieuwe woonwijken (inclusief drinkwater besparende maatregelen),
overgaan naar duurzaam waterbeheer in
bestaande woonwijken door het meeliften
met daar reeds geplande werkzaamheden
(met nadruk op de communicatie met de
bewoners)
en het gemeentelijk waterplan (waarin op
integrale manier alle belangen afgewogen
worden).

Deze projecten worden door de gemeenten
in samenwerking met waterschappen en met
betrokkenheid van andere instanties uitgevoerd. Deuitvoeringsprojecten zijn kleinschalig:ze omvatten maximaal 200woningen. De
provincie spant zich in om voor die projecten
subsidie te krijgen. Dat vormt voor de
gemeenten een extra stimulans om ze te realiseren.
Duurzaam waterbeheer hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel waterbeheer, zeker
niet in nieuwe woonwijken. Daar zijn
sommige aspecten duurder, andere goedkoper,
uiteindelijk kost het niets extra's.De aanpak
van bestaande gebieden isefficiënt bij het
meeliften met andere werkzaamheden, maar
zelfs dan wordt het iets duurder dan bij het
toepassen van traditionele maatregelen. Op dit
moment zijn subsidies voor beide soorten
projecten zeer gewenst; in de toekomst
wellicht alleen voor bestaande gebieden. De
provincie heeft een eigen budget voor dit doel
geopend (35.000gulden voor 1998en het zelfde
bedrag voor ditjaar). Daarnaast wordt per
proefproject bekeken voor welke rijks- en
Europese subsidies ze in aanmerking komen.
Dat zijn de Gebiedsgerichte bestrijding van
verdroging (GeBeVe),de Bijdrageregeling
gebiedsgericht milieubeleid (BGM)en het
Europees Ontwikkelingsprogramma, Doelstelling 5 b.
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Tevens wordt gebruik gemaakt van andere
budgetten van de provincie,van het ZPG
(Bijdrageregeling rioleringswerken) en van
gemeenten en waterschappen.
Door het uitvoeren van de proefprojecten
wordt een bijdrage geleverd aan het herstel
van de natuurlijke hydrologische situatie en
het bestrijden van verdroging.Vanuit een
breed perspectief isechter niet het uitvoeren
van de proefprojecten zelfhet belangrijkst,
maar hun voorbeeld- en uitstralingsfunctie.
Mede dankzij communicatie en het uitwisselen van ervaring isde verwachting, dat in de
toekomst duurzame maatregelen standaard
toegepast worden.Niet onbelangrijk isook de
vergroting van de bewustwording van het
belangvan water bij deburgers en betrokken
instanties.

Samenwerking tussen gemeente en
waterschap
Het takenpakket van de Groningse waterschappen omvat de waterkerings- en waterkwantiteitszorg in een overwegend landelijk
gebied.Toch komen er ook aanzienlijke stedelijke agglomeraties voor met destad Groningen als degrootste ervan. De bebouwingscentra breiden steeds verder uit. Voor een waterschap,dat van oudsher gericht isop het waterbeheer in het landelijk gebied, ishet met
eenvoudig om de omslag te maken naar een
waterbeheer, dat gericht isop de stedelijke
functie. In het verleden werden als gevolg
daarvan vaak bepaalde watertaken overgedragen aan de gemeente. Opdit moment echter
timmert het waterschap hard aan de weg, om
als volwaardige partij mee te kunnen doen bij
de waterhuishoudkundige (her)inrichting van
nieuwe en te renoveren wijken. Waterschappen zien dan ook een duidelijke verantwoordelijkheid voor het duurzaam vormgeven van
het waterbeheer in stedelijk (bebouwd) gebied.
Verstedelijking van landelijk gebied heeft
een aanzienlijke impact op de waterhuishouding van de locatiezelf, maar in veelgevallen ook tot ver daarbuiten. Denk aan wateroverlast alsgevolg van verhoogde piekafvoeren, maar ook verdroging alsgevolg van de
verminderde waterstroom naar het grondwater. Destad grijpt in in het watersysteem met

alle problemen vandien. Een oplossingsrichting voor het vootkomen van deze problemen
ishet duurzaam stedelijk waterbeheer, waarbij aandacht moet zijn voor allerlei technische
maatregelen, zoals het afkoppelen van de
afvoer van het regenwater van het riool en het
infiltreren in de bodem, maar ook voor maatregelen alsde locatickeuze van een nieuwe
wijk. Bij het ontwikkelen of herstructureren
van een wijk ligt het primaat bij de gemeente.
In het stedelijk waterbeheer zijn echter vele
actoren, waaronder gemeente, waterschap,
zuiveringsschap en waterleidingbedrijf. Om
stedelijk water duurzaam vorm tegeven is het
dus een eerste vereiste dat de gemeente
samenwerkt met voornoemde instanties.
Voordat samenwerking echt van de grond
komt dient eenieder zich bewust te zijn van de
eigen taak, maarjuist ook van die van de partners.Vanuit diegedachte heeft het Groningse
waterschap Noorderzijlvest een notitie opgesteld met betrekking tot stedelijk water. In
deze notitie wordt aangegeven hoe het waterschap met stedelijk water om wilgaan, dit als
basis en als motivatie voor de dialoog tussen
gemeente en waterschap. Inde notitie wordt
ingezoomd vanuit de structuurvisie, via
bestemmingsplannen naar afspraken over
technische en financiële uitgangspunten.
Eengemeente maakt in een structuurvisie
duidelijke keuzen voor de inrichting van de
fysieke omgeving. Daarbij vindt een belangenafweging plaats.In een structuurvisie wordt
onder meer bepaald waar uitbreiding van
bebouwd gebied in de toekomst zal plaatsvinden.Belangrijk isde sturende rol die weggelegd is voor het water binnen de ruimtelijke
ordening en daarmee de plaats van water
binnen een structuurvisie. Het waterschap
dient hierbij in een vroegtijdig stadium
betrokken te worden, wegens zijn zorg voor de
'ruimte voor water'. Datgeldt ook voor het
opstellen van bestemmingsplannen. Deveelgehoorde 'natte paragraaf zal ingevuld
moeten worden. Hiertoe zal het waterschap
zich inspannen om vroegtijdig en actiefeen
advies in de vorm van een 'nat structuurplan'
aan degemeente te geven. Bij het ontwerpen
en inrichten van nieuwe wijken moet rekening gehouden worden met technische

uitgangspunten op het gebied van water. Deze
zijn verwoord in de notitie,met duidelijke
ruimte voor duurzame ontwikkelingen. Ook
afspraken omtrent het waterbeheer in de wijk
in financiële en praktische zin worden daarin
bekrachtigd.
Dezenotitie is ter reactieaan alle17
gemeenten in het beheersgebied van Noorderzijlvest gezonden. Debedoeling is,dat vervolgens deze notitie in het kader vanDUSTWA
door de overige waterschappen gebruikt
wordt.
Het water tussen de oren van alle partijen
zien te krijgen blijft een belangrijke opgave
voor de toekomst. Niet in de laatste plaats
dienen de stedenbouwkundigen (zowel
binnen gemeenten, als adviesbureaus)
aandacht voor water te krijgen. Uiteraard
wordt niet uitsluitend gedoeld op romantische modeverschijnselen als wonen aan het
water.Alhoewel deze een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het gevoel voor water.
Bij de toenemende verstedelijking en
uitbreiding van infrastructuur en in het kader
van de blijvende zorg voordroge voeten en
schoon water, maar vooral met betrekking tot
het streven naar een duurzaam (water)milieu
is betere samenwerking tussen gemeente en
waterschap in het belangvan alle partijen.
Daarvoor dient het sectoraal denken losgelaten en water de ruimte gegeven te worden.
Niets nieuws onder dezon, het moet alleen
wel evengebeuren. •"

Debedoelingis om bijeenkomsten, symposia en/ofworkshops (mede) te organiseren en informatie te verspreiden viapublicaties in tijdschriften, kranten en wellicht Internet en door ze
direct naar de betrokken partijen testuren. Ook wordt gebruik gemaakt van bestaande overlegstructuren (bestuurlijk doelgroepenoverleg).Tevens hebben alle betrokken partijen (in
samenwerking met het bureau Tauw) een brochure uitgegeven over het project zelfen over de
reeds opgedane ervaring door het uitvoeren van de proefprojecten. Debrochure kan aangevraagd worden bij de afdeling Communicatie van de provincie Groningen (050)}i6 4625.

H 2 O s il-1999

23

