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VÓÓR DE ZOMER ONDERTEKENING NATIONAALBESTUURSAKKOORD W A T E R

Steedsmeerpleidooien
voorintegralewaterwet
'Vijftigjaar nadewatersnoodrampenopweg naareenNationaalBestuursakkoordWater'luiddede
ondertitel vanHetWatercongres,datop26maartopinitiatie/vanStudiecentrumvoorBedrij/en
Overheid inSoestduinenplaatsvond.Allepartijen diehetbestuursakkoord moetentekenen,waren
aanwezig.Begtujuni moetdieondertekeningeenjeitzijn.HetNationaalBestuursakkoord Water
legtdeverantwoordelijkheden vandeverschillendeoverhedenvastenstemtdeactiviteitenrondde
uitvoering vanhetwaterbeheervoordekomeudejarenopelkaaraf.
DijkgraafVanHallvanWaterschap
HunzeenAa'szettemeteen detoondooreen
meer(cultuur)filosofische bijdrage televeren.Volgenshemontbreekt hethetNationaalBestuursakkoord Wateraaneen basisfilosofie. Hetakkoordomvatnaarde mening
vanVanHall teveelregelsengeeft geen antwoordopdevraaghoewaterbeheerders om
moetengaanmetdeveranderende samenleving.Hij isechterwelvoorstander vaneen
integralewaterwet,metdenadruk opintegraal.Dankanwater vanuit hetwatersysteembenaderdworden.Eentweedewet,een
wetopdewaterberging,zouooknoodzakelijkzijn, omdat opeenanderemaniergeen
bergingvanwater teverwezenlijken valt,
vreestde dijkgraaf
"Watwemoeten leren isdit:wegmetde
stoplichten, wegmetdekruisingen waarvoorjehalt moet houden via ingewikkelde
stop-endoorrijtechnieken. Maar wel:ruimtevoorderotonde,symboolvansoepel
invoegenenreageren,flexibelzijn, samenwerkenomstromen ingangtehouden.
Hopelijkbeseffen webinnenkort datwe
andersmeteikaarsbelangen om moeten
gaan.Hetgaatomdoorgeven vanland.De
cultuurhistorieisvangrootbelang", aldus
VanHall.
DirecteurWatervanDGWater,
mevrouwWouters,benadrukte datstaatssecretarisSchultzvanHaegenerallesaan
gedaanheeft om hetNationaal BestuursakkoordWater nogdoor het huidige demissionairekabinet telaten behandelen. Hetishet
laatstebesluit waarmeeveelgeldgemoeid is
(roomiljoen eurovoordekomendevierjaar).
Hetnieuwe kabinet,waarindeWD-staatssecretariszeerwaarschijnlijk niet terugkomt,kanditbesluit moeilijk terugdraaien.
Woutersverwacht deondertekening eind
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meiofbeginjuni.Opdevraagofookzijeen
integrale waterwet nodigvindt, antwoordde
zedatzeserieuswilkijkennaardenoodzaak
ervan.Wouters realiseertzichdaarbij weldat
eenwettelijk traject ergveeltijd vergt.Het
waterbeheer indekomendejaren isonder
meerafhankelijk vannieuwevormenvan
landbouwenwoningbouw.Wourerszei
benieuwd tezijn naardenieuwestedendie
bijGroningen enAlmeregepland staanen
naar deuitvoering vandezogeheten spiegelenkoploperprojecten, projecten waarbij
meervoudigruimtegebruik metwaterineen
hoofdrol centraal staan.De koploperprojectenzullenvanafmedioditjaar gerealiseerd

wordenbijAnnaPaulowna,Lemmer,opde
grens tussen Groningen enDrenrheenin
Delfland enmoeten het nieuwe waterbeheer
gestaltegeven.
Hoofd WaterbijdeUnievanWaterschappen,deheerKraaij,vindt hetNationaalBestuursakkoord Water belangrijk,
omdat het eenstimulans betekentvoorverderesamenwerking,zorgtvoor uniformeringvandespelregelstussendebetrokken
partijen eneenkaderscheptomtotactieen
uitvoering vandenoodzakelijke maatregelen tekomen.DeUnieverlangt welvan het
Rijkdatdievaartzetachterdemoderniseringvanhetbelastingsysteem vandewaterschappen,vandeprovinciesdatdiehelpen
bij het vastleggenvanruimtelijke waterclaimsinstreekplannen envandegemeentendatdieervoorzorgen datdebenodigde
hectaresvoorwaterook daadwerkelijk
gevonden worden.

Normen voor wateroverlast
Kraaijgingookinopdenormen voor
wateroverlast.DeUnievanWaterschappen
wildekomende rweejaar beginnen met tijdelijke werknormen, normen waaraan de
regionalewarersystemen zullen worden
getoetst endiebij deroepassingvande
watertoets worden gebruikt.
Voorgrondwater ende rioleringscapacti-

normklasse, gerelateerd aan
maaiveld-

basiswerk-

criterium*

criterium

5%
1%

1:10jaar

akkerbouw
hoogwaardige land- en tuinbouw

1%

i:5ojaar

glastuinbouw

1%
0%

i:5ojaar

grondgebruikstype

grasland

bebouwd gebied

1:25jaar

1:100jaar

'Hetmaaiveldcriterium bepaalthetreferentievlak tenopzichtewaarvanhetbasiswerkcriteriumwordt uitgedrukt.

Lostenstij^infjwaterschappenperjaartot2007
categorie

stijging door regulier beleid (

stijging doorWB21 (

huishoudens
glastuinbouw
melkveebedrijf

1,2-6,3 (4,2)*
1,2-6,4(4,3}
0,8-8,1(5,0)

0,2-5,1 (2,lJ
0,2-3,4(1,5)
0,3-12,6(4,4)

*()=gemiddeldevanachrwarerschappen

teitbestaan noggeennormen.Metdewerknormen moetdusdekomende tweejaar
praktijkervaring opgedaan worden om
inzicht tekrijgen indetechnischeen ruimtelijkemaatregelen dienodigzijn omaande
normen tevoldoen enwelkekostendit met
zichmeebrengt.Kraaijrekendeuit dat met
regulier beleiddewaterschapslasten vier tot
vijfprocentzullen stijgen, endat het nieuwe
aangepaste waterbeheer zalzorgenvoorin
iedergevalanderhalftotvijfprocent extra
stijging.
De gemeenten werden tijdens ditsymposium ophet podium vertegenwoordigd
doorwethouder Veldhuizen uit Dordrecht.
Hij isookvoorzitter vande projectiecommissieWater vande VNG. De VNG wilals
enigepartij eersrnogdiscussievoeren met
deanderebetrokken partijen voordatzehet
Nationaal Bestuursakkoord Watergaattekenen.Hetdwingend karakter vanwater inde
ruimtelijke opgavebetekent volgensVeldhuizenniet automatisch datsectoralewatervisiesookeendwingend karakter hebben.

Hijzaggraagdatindeuitwetking vande
deelstroomgebiedsvisies meer aandacht
komtvoorwaterberging indiepepolders,
omdat dateenaanzienlijke besparing kan
opleveren inruimtebeslag. Veldhuizen
hamerde eropdatdegigantische ruimtelijke
wateropgave voordekomende decennia
alleentot eengoedeindegebracht kanwordenalswaterschappen engemeenren
samenwerken. "Hetzoueenfatale vergissing
zijn hetproceszoteorganiseren darwethouders inderuimtelijke afweging inderol
wordengedwongen vandehoedervananderedandewaterbelangen". Gemeenten zoudenverantwoordelijk moeten wordenvoor
dewijzewaaropindebebouwdekom met
hemel-engrondwater wordt omgegaan.
De discussieaanheteindevandeochtendgingmetnameoverdecompententiestrijd tussendeverschillende overheden,
waaroverdagvoorzitter VanErkelens(WatetschappeReggeenDinkel)zichafen toe
zichtbaar kwaad maakte,endeverschillen in
waterschapslasten. Moeten dieregionaal

blijven verschillen ofmoet het solidariteitsbeginselingevoerd worden,zodat iedereen
hetzelfde bedragbetaalt.Men kwamer niet
uit.
Deprovincies hebben nogenige tijd
nodigomformeel hungoedkeuring tegeven
aanhetNationaal Bestuursakkoord Water.«
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Digitale
toto s
Alsufoto's digitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneersrcontacr op. De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal 300 dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foro'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheefrgeenzin. De beeldschermresolutie vanfoto's bedraagtmeestalslechts72 dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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