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Uitbreidinggemalenen
onderzoeknaarwaterbeheerin21eeeuw
StaatssecretarisDeVriesvanVerkeerenWaterstaatheeftop10jebruandelangverwachteregeringsbeslissingVierdeNotaWaterhuishoudinggepresenteerd.ZekreegdetitelWaterkader.Tweepunten inde
notawarennognietbekend: hetkabinetwileenonderzoeklateninstellennaardewaterhuishoudkundigeinrichtingvanNederlandindevolgendeeeuwenopkortetermijnzaldecapaateitvandegemalen
bijIJmuiden,NteuwegcinenGoudawordenuitgebreidomwateroverlastinextremeomstandighedente
kunnenbeperken.
Waterkaderschetsthetwaterhuishoudkundigbeleidvoordeperiode1998-2006.De
notabeschrijft hetwaterbeleidopverschillendeniveaus:vanwaterindestad,degrote
rivierentot kust,zeeendeoceanen.Na het
verschijnen vanhetregeringsvoornemenin
1997koniedereenreagerenophetvoorgenomenbeleid.Dezeinspraakleiddetotenkele
wijzigingen.Aandenota iseenlijst metactiepunten toegevoegd.Hetregeerakkoordvan
Paars-IIendewateroverlastvan afgelopen
herfst hebbenookgeleidtotenkelebeleidsaanpassingen.
Inderegeringsbeslissing is afgesproken
dat indezekabinetsperiode 115miljoen
guldenbeschikbaar isvoordeaanpakvan
verontreinigdewaterbodems.Ditgeldgaatop
aanextrastort-enverwerkingscapaciteit van
devuilebagger.Extrageld isopgenomenom
degrootschaligenatuurontwikkeling te
stimuleren.Hetbetreft 700miljoen gulden
tot hetjaar2010. Hiervoorwordenvooral
investeringengedaanindezuidelijke deltaen
hetIJsselmeergebied.Desubsidieregeling
GebiedsgerichteBestrijding Verdroging
(GEVEBE-regeling)wordtmet eenjaar
verlengd.Volgendjaarkomtereennieuwe
interdepartementale regeling.
StaatssecretarisDeVrieswilditjaarde
TweedeKamereen actieprogramma
aanbieden metprioriteiten voorde
Nederlandse inzetinhetbuitenland ophet
gebiedvanhetwaterbeheer.Ookditjaar
verschijnt dederdeKustnotametdaarineen
evaluatievanhet kustbeheer vandeafgelopen
vierjaar.
Waterkaderpleitinhetalgemeenvoor
eenbetereafstemming tussen hetwaterbeheerenderuimtelijke ordening.Bijderuimtelijke ordeningmoet hetwateralseenordenend principewordenbeschouwd.Datgeldt
feitelijk voorallewatersystemen.Deregering
staatachterdereserveringvangebiedenwaar
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bijuitzonderlijk hogerivierafvoeren en bij
extremeregenvaltijdelijke wateropvang kan
plaatsvinden,degecontroleerdeoverstro-

Wateroverlast
Tegelijkertijd metdepresentatievan
Waterkader kwamstaatssecretarisDeVries
metdenota'Aanpakwateroverlast'.Die
borduurt infeitevoortophet beleidinde
VierdeNota waterhuishouding.Deregering
vindtextrainzetnoodzakelijk om wateroverlastindetoekomst tebeperken.Daarom
kondigdedestaatssecretarisuitbreidingaan
vandegemaalcapaciteit vandeboezem
Noordzeekanaal/Amsrerdam-Rijnkanaalbij
IJmuiden,NieuwegeinenGoudamet110
mVstussen2001 en2003. Daarnaast zullen
voorbereidendewerkzaamheden worden
uitgevoerdvoordeuitbreidingvandespuiengemaalcapaciteitopdeAfsluitdijk,eventueelincombinatiemet peilaanpassingen,
dijkversterking enaanlegvanvooroevers.
Inopdrachtvanhetministerievan
VerkeerenWaterstaatendeUnievan
Waterschappen wordteenonderzoek
'Waterbeheer 21eeeuw'uitgevoerd,onder
begeleidingvaneencommissievan onafhankelijkedeskundigen.Inditonderzoek komen
zowelbestuurlijk-juridische aspectenals
(technische]maatregelenaanderegionaleen
hoofdinfrastructuur aanbod.Ookwordtde
watervoorzieningindrogeperiodesbekeken.
Decommissiebrengtinseptembereen
tussentijds adviesuit,vooruitlopend opde
eindvanditjaaruittebrengen nota'svoorde
ruimtelijke inrichtingvanNederland.De
commissiegaatuitvanverschillendescenario'svoorklimaatverandering,zeespiegelstijgingenbodemdaling.Opbasisvanderesultatenvanhetonderzoekzaldecommissie
mediovolgendjaaraanstaatssecretarisDe
Vrieseenadviesuitbrengen overdemeest

wenselijke waterhuishoudkundige inrichting
vanNederland voordekorteenlange
termijn.
Vooralsnoggaatmenervanuitdatde
oplossingvandewateroverlast intweerichtingen moetwordengezocht.Enerzijds moet
meerwater inderegionalesystemen worden
vastgehouden,anderzijds moet hetovertolligewatersnellerwordenafgevoerd.De
veiligheidstaatdaarbij voorop.Oplossingen
opdeeneplaatsmogen niet leidentot
problemenelders.
Opkortetermijn stelthetministerievan
VerkeerenWaterstaatdusvoordegemaalcapaciteitvandeboezemNoordzeekanaal/
Amsterdam-Rijnkanaal revergrotenenvoorbereidingentetreffen voordeuitbreidingvan
despui/gemaal-capaciteit opde Afsluitdijk.
Opde(middel)langerermijn moetdewaterhuishouding inhethoofdsysteem ingrijpenderwordenverbeterd.Gedachtwordrdan
aandevolgendezaken:
- Uitvoerenvandeoptimalecombinatie
vanmaatregeleninherNatteHartomde
peilbeheersinginhetIJsselmeerteverbeteren.
Geschattekosten:1,2miljard gulden.
- Intensiveringvandemaatregeleninhet
kadervan'Ruimtevoorderivier'.
Aanvullenderivierverruimende maatregelenomeenafvoer van 16.000m3/sbij
Lobithtekunnen verwerken.
Reserveringvan 1,2miljard gulden.
- VersnellingprojectenZandmaasen
Grensmaas(zieookpagina34en35).
Aanvullendekosten:300miljoen gulden.
- Realisatievanvoorzieningeninhetrivierengebied voortijdelijke wateropvangbij
calamiteiten.
Kostennognietbekend.

HetNatte Hart
Destudies naardewaterhuishouding in
hetNatteHart(IJsselmeer,Markermeer ende
aangrenzendewateren)lopen.Volgendjaar
moetenzetotconclusiesleiden.Maarvooruitlopend daaropzalditjaaralmoeten
wordenaangegevenwelkemaatregelendenkbaarzijn omditgebiedminderkwetsbaarte
maken inperiodenmetzeergrotewateraanvoer.Hetgroteknelpunt vormrdebeheersing
vanhetwaterpeil inhetNatteHart.Onder
normaleomstandigheden kanhetwatervan
hetIJsselmeerviadespuisluizeninde
Afsluitdijk indeWaddenzeewordenafgelaten.Bijgemiddeld laagwateropde
Waddenzeeeneennormaalpeilophet
IJsselmeerisdaarvooreenvrijvervalvan
50cm beschikbaar.
Afgelopen najaar bereiktehetwaterpeilin
hetIJsselmeereenongekende hoogtedoorde
uitzonderlijk grorewatertoevoer vanuitde
IJsselenderegionalewateren incombinatie

methogewaterstanden opdeNoordzeeen
Waddenzee.Hierdoor konlangetijdgeen
waterwordenafgelaten.Dehogewaterstanden vanhetIJsselmeerbeperktenophun
beurtdemogelijkheden omwatervanuitde
boezemsaftevoeren.Hetknelpunt Hatte
Hartwerktezodoorindegeheleketenvande
waterhuishouding.

IJsselmeer
Voorcenbeterepeilbcheersingvanhet
IJsselmeerzijn viertypenmaatregelen denkbaar:flexibelerpeilbeheer,extraverticale
berging,vergrotingvandespuicapaciteit bij
deAfsluitdijk enhetinstalleren vangemalen
opdezedijk.Flexibelerpeilbeheer betekent
hetaanpassenvanhet huidigepeilbesluit.Nu
zijn destreefpeilen indezomerenwinter
binnen nauwemargesvoorgeschrevenomde
verschillendebelangenhebbenden zoveel
mogelijk tegemoettekomen.Bijeendynamischerpeilbeheermetgroteremargesishet
mogelijk ombijverwachtegrotewatertoevoeralvooraftespuien,zodatde uiteindelijke
waterstanden minder hoogoplopen.
Bijvergrotingvandeverticalebergingis
eennieuwerondevandijkversterking langs
hetIJsselmeernoodzakelijk. Daarnaastzalde
spuicapaciteit waarschijnlijk met50procent
moeten wordenopgevoerd.
Directinzettenopeenvergrotingvande
spuicapaciteit betekentdathoge afvoeren

snellerverwerkt
kunnen worden.Voor
dekomende50jaar
moetdangedacht
wordenaanverdubbelingvandespuicapaciteit.
Overeenjaar of
honderd kanhet
IJsselmeerwaterniet
langeronder vrij
vervalopde
Waddenzeeworden
geloosd,omdatde
zeespiegeldanmeer
dan50cmisgestegen.
Danmoetenandere
oplossingen worden
gezocht, bijvoorbeeld
debouwvanée'nof
meerderegemalenop
deAfsluitdijk.

#='

Enquête wateroverlast najaar 1998
Bemalen gebieden
Beoordeling kans opinundatie,
na een buivan40mm(bijverzadigde bodem)

Bestuurlijk
I.- -1 Geen ofvrijwel geen inundatie
'_] Lokale inundatie
overleg
g Meer dan lokale inundatie
Indenota
Aanpak wateroverlast'wordtookverwezennaareen versrerking
Waterstaatdatdeverantwoordelijkheden dan
vandesamenwerkingdooreen (tijdelijk)
inéénhandliggenendatdedraagkrachtvan
bestuurlijk ovetlegoverwateroverlast tussen
zo'nwaterschapgrootis.
rijk,hetInterprovinciaal Overleg,Unievan
Watdebestuurlijk-juridische acties
Warerschappen endeVerenigingNederlandse
betreft, gaathetondetmeeromeenversterGemeenten.Opkorte
kingvanderolvanhetwaterbeheer ende
waterbeheerderbijhetopstellenvanbestemZowelindebemalengebiedenahopdehogegrondenkan40mmneerslagperetmaal
termijn wilhet
mingsplannen dooigemeenten,eenbetere
wordenverwerktzonderdatlandonderwaterkomttestaan.
ministerievan
afstemming
vanderuimtelijke inrichtingen
VerkeerenWarerstaat
het
waterbeleid
bijprovincialeplannen,
eenachttalactiesop
verheldering
van
deraakverdelingbij het
bestuurlijk-juridisch
(grond)warerbeheer
binnendebebouwde
vlakoppakken.Deze
kom
en
de
mogelijkheid
ominwaterakactiesrichrenzich
koorden
en
andere
regelingen
afspraken re
vooralopeenberere
maken
tussen
waterbeheerders
voor tijden
afstemming tussen
van
wateroverlasr,
zoals
het
opleggen
vaneen
waterbeheer enruimmaalstop.
rehjkeordening,
besluitvormingover
rivierverruimingen
Interprovinciaal Overleg
aanwijzingvan
Deprovinciesonderschrijven denoodwateropvanggezaakvaneengezamenlijke aanpak vande
bieden.
wateroverlasr.Zezienvoorzichzelfeenrol
Het ministerie
weggelegdbijdeaanwijzing vangebieden
hoopt indit kaderdat
voordebergingenopvangvanovertollig
deontwikkelingnaar
watet.VolgenshetIPOontwikkelenalle
'all-in' waterschappen
provinciebesturen inmiddelsplannen waarbij
metkracht wordt
waterenruimtelijke ordeningopelkaarafgevoortgezet.Het
stemdworden.Debelangrijkste voorbeelden
belangrijke voordeel
daarvanvormen 'Levendeberging'inNoordEnquête wateroverlast najaar 1998
Hoge gronden
vaneen waterschap
Holland(zieH 2 0nr.26in 195)8)en 'Bruisend
Beoordeling kans opinundatie,
dat
zich
zowel
bezigwater'inZuid-Holland (ziepagina36en37in
naeen buivan40 mm{bijverzadigde bodem)
~ | Geen ofvrijwel geen inundatie
houdt metdewatetdirnummer).
| Lokale inundatie
kwantiteit alsde
B Meerdan lokale inundatie
waterkwaliteitende
Unievan Waterschappen
j Bemalen gebied
• H Stedelijk gebied
waterkeringen
is
Indenotitie'Regionalehoogwaters 151518'
Databron: bemalen enstedelijk gebiedRIZA
volgensVerkeeren
presenteertdeUnievanWatetschappende
H2O

41999 | 5

eersteresultaten vaneeninventarisatienaar
decapaciteitvanregionale watersystemen.
Zowelindebemalengebiedenalsopdehoge
gronden kan40mm neerslagperetmaal
wordenverwerktzonderdatlandonderwatet
komt testaan.Bij 75mmperdag(naeen
langdurigenatteperiode)zalindemeeste
bemalengebiedenwaterovetlastoptreden,
waarbij indeergstegevallen maximaal20
procentvanhetgebiedblankkomttestaan.
Hogegrondenvertonen onderzulkeomstandigheden eenvergelijkbaar beeld(ziede
afbeeldingen).
Uitdeinventarisatie blijkt daterenkele
zwakkeschakelsinhetwatersysteem zijn.
Capaciteitsproblemen vandeboezemdoen
zichvoorinDelfland enlangshet
Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal (hier
wilstaatssecretaris DeVriestussen 2001 en
2003 uitbreidingvandegemaalcapaciteit
realiseren),bijhetVeerseMeer,het
Volkerak/Zoommeer enhetIJsselmeer(ook
dit heeft prioriteit bijVerkeerenWaterstaat).
Vergrotingvandebergingisopeen
aantalplaatsen alaandeorde.Zowerkende
waterschappen RijnenIJssel,ReggeenDinkel
enPeelenMaasvalleiaanwaterbergingin
hogeredelenvanhetgebied.Inde

IJsselmeerpolderszijn
projecten invoorbereidingomwatergangen te
verbreden.
VolgensdeUnie
voldoetop zichhetregionalewaterbeheer doorde
waterschappen aande
eisenvandezetijd. Het
watersysteemisook
voldoendeveerkrachtig
omzwareneerslagte
verwerken,zelfsonder
ongunstige omstandigheden.Maarwanneer
neerslaghoeveelheden,die
statistischmindetdan
eenspereeuwvoorkomen,samenvallen met
andereongunstige
omstandigheden,zoals
verzadigingvandegrond
enbeperkingvande
lozingsmogelijkheden,
danzalditleiden tot
wateroverlast.Deveiligheidishierbij inbeginsel
niet ingeding,aldusde
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Enquête wateroverlast najaar 1998
Bemalen gebieden
Beoordeling kans opinundatie,
na eenbuivan 75mm (bijverzadigde bodem)
i . 1 Geen ofvrijwel geen inundatie
| Lokale inundatie
B Meer dan fokale inundatie
H Vrijafwaterend gebied
• • Stedelijk gebied
Databron: vrij afwaterend enstedelijk gebiedRIZA

Unie.Ditlaatstewotdtanders
alsdeboezemkaden zouden
bezwijken. Denormeringen
detoetsingvandekaden
hieraanmoetwatdeUnie
betreft zosnel mogelijk
worden afgerond.

Bij75mmperdag[naeen langdurigenatte periode) zal inde meeste
bemalengebieden wateroverlast optreden, waarbij indeergstegevallen
maximaal zoprocent van hetgebied blank komt testaan. Hoge zandgronden laten onderzulkeomstandigheden eenvergelijkbaar beeldzten.

DeUnievan
Waterschappen kannu nog
nietzeggenopwelkepunten
hetcomplexeregionale waterbeheerindekomendeeeuw
aangepastmoetworden.
Binnenkort wordenwelde
uitkomsten verwachtvaneen
bredeevaluatieinUnieverband vanderecentehoogwaters.Daaringaathetook
omzakenals bestuurlijke
coördinatieen informatievoorziening.
Enquêtewateroverlast najaar 1998
Hoge gronden
Beoordeling kans op inundatie,
na een buivan 75 mm (bij verzadigde bodem)
^ l Geen of vrijwel geen inundatie
I Lokale inundatie
H
Meer dan lokale inundatie
"H Bemalen gebied
H
Stedelijk gebied
Databron bemalen enstedelijk gebied RIZA
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DeStichtingNatuuten
Milieuenhet Waterpakt
vindendatdeNederlandse
regeringbijhet waterbeheer
meerrekeningmoet houden
metdenatuur.Inhun reactie
opdeVierdeNotawaterhuis-

.

Ta,

houdingstellenzijdatdezeeenverslechteringinhoudt tenopzichtevandeDerdeNota
waterhuishouding.Dedoelstellingenvoot
schoonwater uitdeDerdeNota zijn
geschrapt.
VolgensStichtingNatuur enMilieuen
hetWaterpakt iskwantiteitsbeheer onlosmakelijk verbondenmetkwaliteitsbeheer."Wat
hebjeaannatuurontwikkeling langsde
rivierenalshetwatervervuild is?Watmoet
deboeralsdewaterbergingop zijn land leidt
toteenlaagviezediab?"
Natuut enMilieuenWaterpactstellen
voordevelekleinevervuilersaantegaan
pakken.Verderdenkendeorganisatiesaan
eenlagerBTW-tariefvoor natuutvriendelijk
geteeldelandbouwproducten enbiologische
landbouw indenabijheid van kwetsbare
wateren.Zedringenookaanopdereiniging
vanminimaal 50procentvanhetvervuilde
baggerslibindekomendeachtjaar.
Overigenskomt45miljoenguldenvan
het totalebedtagvancircat5omiljoen gulden
watnodigisvoordeuitbreidingvandecapaciteitvandegemalen,uitdepotvoor'narte
natuur',zobleektijdens deptesentatievan
deregeringsbeslissingVierdeNotawaterhuishouding.Vootdeontwikkelingvan'natte
natuur' isdoorhetkabinetongeveer
750miljoen gulden uitgetrokken.T

