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RUIMTELIJKE O R D E N I N G I N DE K O M E N D E 20 JAAR

De waterhuishouding
wordtherzien
Met'DeruimtevanNederland'(deStartnotaRuimtelijkeOrdeningofde'houtskoolschetsj iseind
januariaangegevenwaterglobaalinde5eNota overderuimtelijkeordeningkomttestaan.Waterwerd
daarinweeralseenbelangrijk onderdeelvandeinrichtingvanNederlandgezien.Watermoetmeer
ruimtekrijgenomzo dekwaliteitvandezoctwatervoorradentebeschermen,verdrogingtegentegaan en
wateroverlasttevoorkomen.Dewaterschappenvindendatzijsamenmetgemeenteneentrekkersrol
moerengaanvervullenindeaanpakvandieruimtelijke ordeningsproblemen. MinisterPronkvan
VROMonderkentditonvoldoende,aldusdeUnievanWaterschappen.Volgenshaarschatde minister
bovendiendeveerkrachtvanwatersystementehoogin.
Dewaterschappen noemen derelatie
ruimtelijke ordening-water deordenende
functie vanwatersystemen.IndeStartnota
wordt water volgensdeUnieechter gelijkgeschakeld met
gebruiksfuncties als
landbouw enrecreatie.Deinvloedvan
watersystemen opde
ruimtelijke ordening
vanNederland gaat
echter veelverder,
aldusde waterschappen.In het
verleden isdit onderschat en is bijvoorbeeldgebouwd in
gebieden diedaarvoornietgeschikt
zijn, omdat zeonder
water kunnen lopen.
Omdit inde
toekomst tevoorkomen,verlangen de
waterschappen
bettokkenheidbijde
voorbereiding van
gemeentelijke
bestemmingsplannen.Daarinzou
verplicht een'natte'
paragraafmoeten
worden opgenomen.
DeUnievanWaterschappen gelooft
verderdat minister Pronk indeStartnota
Ruimtelijke Ordening deveerkracht van
watersystemen overschat.'Harde'maatregelen,zoalsdijkversterkingen, zullen
volgensdeUniesomsnoodzakelijk blijven,
zekervoor het kustgebied. "Maar ookvoor
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het rivierengebied ishet nogmaar devraag
ofdijkversterkingen geheel kunnen worden
uitgesloten".Tenslottezalookniet
ontkomen kunnen worden aan uitbreiding

vandegemaalcapaciteit, zoals indeVierde
Nota waterhuishouding en het begeleidenderapport overdeaanpak van wateroverlast vanhet ministerie vanVerkeeren
Waterstaat isopgenomen, zoschrijft de
Uniein haar briefaanminister Pronk.

Herbezinning
Derolvanhet water isin Nederland

vanoudsgrootendynamisch.Algeruime
tijd daalt debodem inhet noordwestelijke
deelvan het land enstijgt die inhet zuidoostelijke deel.Dezeespiegelstijgt.De
bodemdaaltverderdoordewinningvan
aardgasendoorhet verlagen vandegrondwaterstand. Dezeontwikkelingen zorgen
ervoordat zichsteedsvaker pieksituaties
voordoen in het waterbeheer. Ookdeverbetering vandeverwerking vanhet water in
debovenstroomse gebieden vandegrote
rivieren veroorzaakt hogepiekafvoeren. Het
levertstructurele knelpunten op: tijdelijke
wateroverlast dooroverstromingen, kustafslag,verdrogingenverzilting.Het wordt
steedsmoeilijker om onder alleomstandigheden voordezeproblemen oplossingen te
garanderen.Dehuidige 'harde' verdediging
tegen hetwater langsdekust ende rivieren
kanNederland noglangvolhouden.Maar
uiteindelijk zalhet steedsmeeraanpassingen engeldvergen."Het velewater dat
Nederland rijk iskanuitgangspunt worden

voorderuimtelijke inrichting, inplaats van
dewaterhuishouding aan tepassenaande
inrichting", aldus minister Pronk.
Ookzorgen overdekwaliteit van het
drinkwater noemt deminister alspunt voor
eenherbezinningopdesamenhang tussen
water enruimtelijke ordening.Het isnu de
gewoonte om het watersysteem met behulp

van nieuwe technieken aan tepassen aan
het ruimtegebruik, nietandersom.De
grenzen vandieaanpakzijn delaatstejaren
duidelijk gevoeld.

inspelendoor ruimte tereserveren voor
waterbekkens,door in-ofaanpassingvande

ontwikkelen vaneconomische activiteiten
opdeNoordzee,ookverder uit de kust.

Discussie
"Nieuweprioriteiten zullen moeten
worden gesteld,met veiligheid voorop.
Centraal staat eenaanpak waarin enerzijds
ruimte wordtgezocht voordedynamiek van
hetwateren anderzijds de samenhang
tussen watersystemen wordt versterkt,
waardoor ookkansen ontstaan voor het
ontwikkelen van natte natuur, aldan niet in
relatiemet cultuurhistorie. Bovendien isde
ontwikkeling van eenwaterrijke delta
vanuit toeristisch en recreatiefoogpunt een
belangrijke troefinde(inter)nationale profileringvan Nederland".

Waterberging
Concreet betekent ditdatermeer waterbergend vermogen moet komen in hetrivie-

Uitgaandevandenota'DeruimtevanNederland' wordtdit voorjaar opverschillende
manieren vangedachtengewisseldmetmaatschappelijke organisatiesenoverheden.
Verwachtwordtdatditoverlegnieuwevoorstellen enonderwerpen oplevert.Vervolgens
komteendiscussiestuk optafel teliggen,waaroverinhetnajaar discussieszullenplaatsvindenmetpolitiek-bestuurlijke enmaatschappelijke groeperingen.Uiteindelijk leidtdit
totdeontwerp-PKB,dievermoedelijk indecember vanditjaar verschijnt.
De5eNotaoverderuimtelijke ordeningbeslaatdeperiode2000-2020.Indeeerste helft
vandezeperiodeblijft hetbestaandebeleidgehandhaafd, voorzoverhetomgoedeen
uitvoerbareafspraken gaat.

landbouw in het watersysteem in combinatiemet waterretentie en natuurontwikkelingen in het uiterstegevaldoor landbouw
ter plekkeoptegevenen poldersenland-

Eengrotereberßingscafadodtvandegroterivieren.(Foto's:HenkdeJong).

rengebied en laag-Nederland.Indie
gebieden moeten tijdelijk, openkele
plaatsen permanent weilanden ofandere
gronden onder watergezet kunnen worden.
Ookvoordevergroting vandezoetwatervoorraden en vooreen'veerkrachtige' kustverdediging moet ruimte worden gevonden.
Landbouw en natuur kunnen hierop

bouwgebieden onder water tezetten.
Eenduurzame veiligheid vereisteen
kustbeheer datgericht isophet behoud en
versterken vannatuurlijke processen.Dat
kostveelruimteenkanopgespannen voet
staan met verderebebouwing vande kustzone(debuffer tussen hetzoete binnenwater en het zoutezeemilieu) en met het

Spons
Het oplossen van problemen indelage
delen vanNederland moet gecombineerd
worden met oplossingen indebovenstrooms gelegen
delen.Dat betekent
datookde 'haarvaten' vanhet watersysteem veerkrachtiger moeten
worden:water langer
vasthouden ende
afvoer naar lagere
gebieden vertragen.
Opdezandgronden
lijkt een combinatie
met herstel naareen
meer oorspronkelijk
karakter vande
verschillende beken
goed mogelijk.
Insteden wordr
watersteedspositiever gewaardeerd.
Eenstad waarin elke
druppel water snel
verdwijnt in het
rioolofnaar het
oppervlaktewater in
deomgeving,is
vanuit het oogpunt
vanwaterbeheer niet
langer wenselijk. Destad hoort alseenspons
rewerken mereengroot absorberend
vermogen.
Waardewaterkwaliteit het toelaat,
wordt het waterbergend vermogen hersteld
door begroeide daken,bergingsvijvers en
doorlatende verhardingen, aldus het ministerievanVROMin 'Deruimte van
Nederland', f
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