ACHTERGROND

Provincie Zuid-Holland
komtmet aanbevelingen
omnieuwe wateroverlast
tevoorkomen
Naar aanleiding vandewateroverlastafgelopenseptemberindelenvanZuid-Holland heeftde
provincieaanbevelingenoppapiergezetvoorondermeerdewaterschappen.Deprovincieiserzich
overigensterdegevanbewustdat hettoenomeenzeerextremeweersituatie handeldewaaropde
waterschappen adequaat hebbeugereageerd.Dooralledenkbaremaatregelentenemenblevende
boezemkaden intactenstroomden alleenpoldersonder.
InHoekvan Holland vielop 13 en14
september in totaal 131 mm regen enin
Dirksland 164mm.Regenhoeveelhedenvan
85mm in48uur komengemiddeld in het
najaar endewinter slechts eenmaal inde
100jaar voor.Doorderegenval indevoorafgaande maanden kon het water niet snel
wegzakken. Hetgevolgwasdat eengebied
vanongeveer 6700hectarecirca20cmonder
water kwam testaan.Delfland werd het
zwaarstgetroffen met 3900hectareaan
ondergelopen polders.Het duurde totde
laatsteweekvan september voordat desituatieweerenigszins normaalwas.

Deprovincie heeft dewateroverlast in
Zuid-Holland uitgebreid geëvalueerd.Ze
komt tot deconclusiedat de waterberging
inhet landelijk gebiedverruimd moet
worden,eventueelookin glastuinbouwgebieden.Degrootste problemen ontstonden
inpoldergebieden waar debemaling op
getrapte wijze viaeen boezemop het
buitenwater plaatsvindt. Dehoogte vande
waterkeringen lietsoms tewensen over.De
sterkte vandiekeringen isinIPO-verband
onderkend.
Momenteel wordt eenmethode onderzocht voorhet bepalen vannormen voor
boezemkaden.Het isde
bedoeling dat hetIPO
dezemethode als richtlijn
Neerslag gevallen tussen 10.00 uur op 12september
gaat uitgeven.
en 10.00 uur op 15september 1998
Deprovincie wilde
(bepaald uit dagelijkse aftappingen)
verhouding tussen de
capaciteit vandepolderen boezembemaling aan
een nader onderzoek
onderwerpen. Indewaterbeheersplannen zouden

regelingen opgenomen moeten wordenover
deopvangvan het water.
InhetkadervandenotaBruisendWater
heeft deprovincieaangegeven voorstander
tezijn vaneen waterkansenkaart. Opbasis
van hydrologische gegevens istezien hoede
waterhuishoudkundige inrichting vande
provincieeensturende rolkanspelen inde
ruimtelijke ordening.Inelk bestemmingsplan hoort vervolgens een waterparagraaf
opgenomen teworden.Deprovinciewil het
aandegemeenten overlaten ofzij het waterschapindevoorbereiding vandeinrichtingsplannen betrekken.
Enkeleandereaanbevelingen vande
provincieZuid-Holland zijn:
het aanschaffen vanmobielepompen of
het afsluiten vancontracten met pompverhuurbedrijven, zodat noodpompen
direct kunnen worden ingezet,
- aansluiting opprogramma's dieweersverwachtingen gevenenbesluiten tot
plaatsingofuitbreiding vanhet aantal
meetinstrumenten,
- deaspecten vandeverdelingvan het
water overeengroter boezemgebied en
het behoud van lokale kennis
meenemen bijdestudieoverdeorganisatievan het waterschapsbestel,
het beheer vanwegendieessentieel zijn
voordebereikbaarheid van dijken,
gemalen enandere waterstaatkundige
infrastructuur aldan niet bij dewaterschappen onderbrengen
- enhet nader beoordelen van maatregelen indesfeer vanwaterakkoorden en
maalstops bij wateroverlast.
Dewateroverlast inZuid-Holland leidde
tot eenkleine 3300schademeldingen,
waarvan ruim dehelft uit de agrarische
wereld.Tot 1 maartj.1.wasaan 1379agrarischebedrijven intotaalvoor52,7miljoen
gulden uitbetaald. T|

HetWaterschapVallei&Eemgaatdewaterhuishouding inheteigen
gebieduitgebreid onderzoeken omknelpunten optesporenbijhevige
regenval.Deoverlastinhetgebied,datbegrenstwordtdoordeVeluwe,de
randmeren,deUtrechtsteHeuvelrugendeNederrijn, vielopzichmeein
vergelijking metdesituatie indelenvanZuid-Holland,maarookhierwas
somssprakevaneconomischeschade.Hetwaterschapvoerthetonderzoek
uitinsamenwerking metdeprovinciesUtrechtenGelderland.
Alsmogelijkeoplossingen vandeknelpunten wordtgedachtaanhet
vergrotenvandewatergangen enhetbouwenvannieuwestuwenen
gemalen.WL/DelftHydraulicsgaatgebiedenselecterendiebijhevige
neerslagalstijdelijke opvangzoudenkunnen dienenvoorovertollig
water.OokWaterschapVallei&Eemwileenwaterkansenkaartgaan
maken.
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