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VISIE PROVINCIE Z U I D - H O L L A N D EN WATERSCHAPPEN OP
TOEKOMSTIG WATERBEHEER

Bruisendwaterin de
ruimtelijkeordening
DeprovincieZuid-Holland endewaterschappen willenhetwaterbeheereenprominente plaatsgaau
geveninruimtelijkeplannen.Zezienditalseennoodzaakomdeeffectenvandeveranderingenin
hetklimaat, devoortgaande bodemdalingenzeespiegelstijging hethoofd tekunnenbieden. De
directeaanleiding vormdendeproblemen methoogwaterin 15193 m l995-I n na project 'Bruisend
water'isdeajgclopen tweejaar onderzochthoemethetwaterbeheervanvandaag opdeontwikkelingenvanmorgen ingesprongen kanworden.Tweestrategieën zijn ontwikkeld:een'watervolgt'strategieeneenstrategiewaarinwater'stuurt'.Delaatstegaat hetdekomendejareu winnen. Op
4JebruaribooddestuurgroepstaatssecretarisDeVriesdeeindrapportageaan.
Bestaandeknelpunten zoalsverdroging,
verzuringen wateroverlast leverenzonder
adequatemaatregelen indetoekomst vaker
problemen op.Deprovincieende waterschappen kiezenvooroplossingen dieook
een antwoord zijn opdeverwachte langetermijnontwikkelingen. Waarmaatregelen nog
niet mogelijk zijn ofnogniet nodig,worden
mogelijkheden bewust opengehouden.Zo
ontstaat voldoendeveerkracht enflexibiliteitomopontwikkelingen in tespelen
wanneer denoodzaakzich voordoet.
In 'Bruisend water' wordt voor vijf
punten eennieuwe koersbepaald:water en
ruimtelijke ordening, veiligheid, duurzaam
stedelijk waterbeheer, zoetwatervoorziening
enduinen en binnenduinrand.

Ruimtelijke ordening
Wanneer bijdeinrichting vanZuidHolland meer rekeningwordt gehouden
met denatuurlijke potentiesvanhetwatersysteem,hoeft minder inspanninggeleverd
teworden om het systeem telaten functioneren.Veerkracht betekent ookruimtevoor
het watersysteem,bijvoorbeeld voorde
afvoer vanrivierwater.Omde afstemming
tussen waterbeheer enruimtelijke ordening
teverbeteren willendeprovincieende
waterschappen samen met gemeenten
waterkansenkaarten en poldervisies
opstellen. Eenwaterkansenkaart geeft voor
dynamischegebieden zoals het Groene Hart
endeHoekscheWaard inzicht inwaarde
bestekansen liggenvootde ontwikkeling
van deverschillende ruimtelijke functies.
Hydrologische ordeningsprincipes vormen
hiervoor debasis.Dewaterkansenkaart geeft
ookaanwelkekansen ruimtelijke ontwikkelingenbiedenomknelpunten inhet water}6
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beheer optelossen.Thema's alsveiligheid,
zoetwatervoorziening, waterberging en
-kwaliteit komen dan vanzelfaandeorde.
Eenpoldervisiedoet in feite hetzelfde,
maar dan ophet niveau vaneen bestemmingsplan. Doordat ruimtelijke planvormersenwaterdeskundigen samenzo'nvisie
moeten opstellen,zalde communicatie
tussen provincie,waterschappen en
gemeenteookbeter verlopen.

Veiligheid
Deveiligheid vanZuid-Holland isopdit
moment grotendeels oporde.Deprovincie

endewaterschappen willen echter meer
rekeninggaan houden met langetermijnontwikkelingen omdieveiligheid te
kunnen blijven garanderen. In het verleden
isvaakpasgereageerd alseenrampofbijnaramp plaatsvond.Duinen moeten robuust
genoegzijn om meerdan éénflinkestorm te
kunnen doorstaan.Door het rivierbed te
verbreden,deuiterwaarden anders in te
richten enafleidingsgebieden tescheppen,
ontstaat ruimte voorderivier enkande
veiligheid ookbijdeverwachte veranderingen worden gehandhaafd.
Bijhet nemen vanmaatregelen worden
naast dekansopeendijkdoorbraak ookde
gevolgen vaneenoverstromingmeegewogen.Ingebieden metgeringeregevolgen
(weinigbewoners,geringekansopschade)
kandebescherming tegen hoogwater
anders worden aangepakt dan ingebieden
waareenoverstroming grotere gevolgen
heeft.

Duurzaam stedelijk waterbeheer
Het stedelijk gebied beslaat zo'n25
procent vanZuid-Holland. Dit percentage
wordt indetoekomst noggroter. Inzo'n
verstedelijkte provincie isdeinvloed vande
bebouwingophet regionale watersysteem
erggroot.Provincieen waterschappen
willen daarom duurzaam waterbeheer inde
bestaandesteden endorpengaan stimuleren.Hiervoor zaleen subsidieregeling
wordenopgezet.Inaanmerkingvoor
subsidie komen het opstellen vaneenstedelijk waterplan, voorbeeldprojecten envoorlichringsmateriaal.Verderoverweegt de
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provincieeenplatform opterichten om
initiatieven en kennis overstedelijke waterplannen te bundelen.

wordenbenut.Ditpleitvoordeopvangvan
water in natuurontwikkelingsgebieden
langsde duinrand.

Zoetwatervoorziening

Lopende projecten

Hier richtdestrategiezichop het
stimuleren van waterconserveringeneen
duurzame ruimtelijke inrichting.
Voorkomen moet worden dat investeringen
gedaan worden opplaatsen waarop termijn
problemen metde watervoorziening
verwacht worden.Metde 'waterkansenkaart' kanvoorverschillende vormen van
grondgebruik worden aangegeven waareen
duurzame ontwikkeling mogelijk is.
Waterconservering en-berging kunnen
tegelijkertijd een bijdrage leverenaan het
oplossen vanknelpunten alsverdroging,
inlaat vangebiedsvreemd water en wateroverlast.Inbestaande ennieuwe natuurgebieden kandeaanlegvanopenwateren
fluctuerende peilen zorgen vooreen zoetwaterbuffer. Inaangrenzende landbouwgebieden kan wordengedacht aaneen stimuleringsregeling voor peilbeheer gerichtop
waterconservering. Degelden uit het regeerakkoord voor'natte natuur' indeZuidHollandse delta bieden hier mogelijk
uitkomst.

'Bruisend water'gaat niet alleen over
nieuwe initiatieven.Veellopende projecten
bieden nu alkansen om methet waterbeheer opdetoekomst teanticiperen. Hetgaat
dan omprojecten vanallerleiaard:strategischegroenprojecten alsDeVenen,het
Bentwoud en het Eiland van Dordrecht,
landinrichtingsprojecten, degebieden
Hoekschewaard, Haarlem-AmsterdamLeiden,Hofland, regeneratieprojecren inde
duinen, dediscussies overhet beheer van
hetHaringvliet of'natte natuur' indeDelta.
Voormeerinformatie:provincieZuidHolland(070]44163z6 f
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Duinen
Voordedrinkwatervoorziening inde
duinen betekent hetstreven naarflexibiliteitdatdeverschillende waterwinmogelijkheden instand blijven. Door diepinfiltratie
wordt vergaand herstel vande natuurlijke
hydrologiemogelijk. Inde binnenduinrand
isdebeschikbaarheid vanuittredend grondwater uit deduinen een kansdiemoet

Overleginhetkadervan'Bruisendwater',rechtsopde
fotoir.R.Waterman.

Geïnspireerd door het openen interactieve planproces rond de4eNota Waterhuishouding hebben provincieen waterschappen in 1997het
project Bruisend water opgezet met alsdoel'het ontwikkelen vaneenlangetermijnvisie waarin het integrerende karakter vanwater een
centraleplaats inneemt'. Devisiemoest leiden tot eenagenda voorhet waterbeheer inZuid-Holland alsinput voorhet provinciale beleidsplanMilieu en waterendewaterbeheersplannen vandewaterschappen.Tegelijk konden deverkregen inzichten wordengebruikt bijde
Zuid-Hollandse inbreng indediscussie rond de4enota.
Indeeerstefase vanhet project isonderzocht welkefysieke enmaatschappelijke veranderingen opdeprovincieafkomen. Een inschatting
werdgemaakt vandetoekomstige ruimtelijke ontwikkelingen inZuid-Holland. Deresultaten vandezeanalysezijn voorgelegd aan
bestuurders vandeProvincieende waterschappen.
Indetweedefase isgekeken welkeeffecten debeschrevenontwikkelingen hebbenopdewaterhuishouding enwerdeen'opgavevoorhet
waterbeheer' geformuleerd. Tweestrategieën werdenbedacht:de'water stuurt' strategieende'water volgt'strategie.
Vorigjaar aprilzijn dezevervolgens besproken met allebij hetwaterbeheer betrokken organisaties.Voordemeer sturende strategie
bestond het meesteenthousiasme.'Waterstuurt' zou hetbest inspelen opdecomplexiteit eneenstabieler enefficiënter waterbeheer opleveren.Welbestonden twijfels overdemaatschappelijke haalbaarheid vandeoplossingen.Ookbleken nogalwatbeperkingen te bestaan
voorzo'n nieuwestrategie(geld,instrumenten enverdelingvan verantwoordelijkheden).
Aandehand vanderesultaten vandewerkconferentie isdoordestuurgroep Bruisend Watereenstrategie uitgewerkt voordevijf thema's
vanhetwaterbeheer. Het beleidsprogramma waarin destrategie isuitgewerkt, wordt onderschreven doorProvincialeStaten endewaterschappen in Zuid-Holland.
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