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drogingsmaatregelen),water-enbodemkwaliteitenbeek-enkreekherstel.Deruimtevragendeelementen vandezewaterthema's kunnenelkaarhierbij indewegzittenofelkaar
juist versterken.
Omconflicten tevootkomen,maarookom
dooreenjuistecombinatievanwaterthema's
'win-win'-situaties tecreëren,isdeintegratie
vanwaterthema's bewerkstelligdmeteen
zogehetenbeslisboom.DezeisdoordeBrabantsewaterschappenendeProvincieNoordBrabantopgesteld.Deintegratievandewaterthema'sheeft uiteindelijkgeleidtoteen
integraalhydrologischstreefbeeld (IHS).Dit
vormtdebasisvandeinvullingvanwaterin
hetreconstructieprocesenisookgebruiktvoor
hetopstellenvandetweedeelstroomgebiedsvisiesdievoorNoord-Brabant inhetkadervan
hetnieuwewaterbeheer zijn opgesteld.
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Behoefte aan verdere integratie
waterthema's
Hetthema beek-enkreekherstelisuitgewerktinhetproject 'Streefbeelden voor
bekenenkrekeninNoord-Brabant*).Hetdoel
vandezestreefbeelden ishetbiedenvaneen
referentiekader vooriedereendietemaken
krijgt metbeek-enkreekherstelindeprovincieNoord-Brabant.(Ookvoordeanderewaterthema'szijn projecten uitgevoerddiedeeisen
enrandvoorwaarden diedezethema'sstellen
inkaartbrengen.)Hetbehalenvandestreefbeeldenisechtermetmogelijk indiendeeisen
enrandvoorwaarden diebepaaldebeek-en
kreektypenaanhun omgevingstellen,niet
goedwordenafgestemd metanderewatermaatregelen.Hetgaatombijvoorbeeld waterbergingsgebieden,maatregelenterverbetering
vandewaterkwaliteit enanti-verdrogingsmaatregelen,dieookonderlinggoedafgestemdmoetenworden.
Omditprocesvanafstemmen tefacilite-

Dctoenemendeintensiteit vandegcbruiks/tmcticsinhetlandcüjkgebied endedaarmeesamenhangendeachteruitgang vandemilieukwaliteit, liet landschapendenatuurvragen omeen instrument
waarmeedeverschillende belangen opeen integrale manierkunnen worden
In opdrachi
vaude Brabantse waterschappen endcProvincieNoord-Brabant heeft :.
GeïntegreerdeRuimtelijke Informatie Planner GRIP)ontwikkeld.GRIPmaaktdeeisenen randvoorwaardendieverschillendefuncties of water)thema's aan elkaarstellen endeeffecten diezijopclkaaihebbenruimtelijk inzichtelijk
Dedirecteaanleidingvoordereconstructievandezandgronden wasdevarkenspestepidemiediein 1997enkelehonderdenvarkenshoudersinzuid-enoost-Nederland trof Het
ideewasomdeveterinairerisico'svaneengroteconcentratieaanveehouderijen teverminderendooreengewijzigde ruimtelijke inrichtingvandezeconcentratiegebieden.De
reconstructievandezandgrondengaatechter
allangnietmeeralleenoverdeintensieveveehouderij.Doordetoenemendeintensiteitvan
degebruiksfuncties inhetlandelijkgebiedis
dekwaliteitvanmilieu,landschapennatuur
achteruitgegaanenzijndeverschillende functieselkaarsteedsmeerindeweggaanzitten.
Hetdoelvandereconstructieisomdoormiddelvaneenintegralezoneringvanderuimtelijkefuncties eengoedeomgevingskwaliteit te
creërenenkansenvooreenduurzamesociaaleconomischestructuur inhetlandelijkgebied
tescheppenentebenutten.
Eengoedeomgevingskwaliteit hangtvan
veleaspectenaf Waterwordtalgemeenerkend
engeaccepteerdalseenbelangrijk ordenend
principe.Datwilzeggendatdekarakteristiekenvanhetwatersysteem inbelangrijke mate
medebepalenhoefuncties opnieuwworden
geordend inhetlandelijkgebied.Ookhetkoepelplanvoordereconstructie:denota'Reconstructieaanzet'vandeprovincieNoord-Brabant1)sluitaanbijdezebenadering.
Uitgangspunt hierbij isdatvanuitde
12 H z O

mogelijkheden enbeperkingen vanhet fysieke
systeemnaareenoptimalerangschikkingen
vormgevingvandeverschillende functies
wordtgezocht.
Integraal hydrologisch streefbeeld
Debouwstenenvoordegewensteontwikkelingenindewaterhuishouding worden
gevormddooreenaantalwaterthema's: ruimte
voorderivier,afstemming ophethoofdsysteem,regionalewaterberging,GewenstGrondenOppervlaktewatcrRegime(GGOR)(anti-ver-
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Relatie tussen waterbergingsgebieden
en derisico's voor fosfaatuitspoeling
inde bodem
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ren,heeft Royal Haskomng (inopdracht van de
Brabantse waterschappen en de provincie
Noord-Brabant) het integratie-instrument
'Geïntegreerde Ruimtelijke Informatie Planner' (GRIP)ontwikkeld.

vergelijkingsmodule-t; waarin elk thema via
éénofmeerdere kaartbeelden wordt ingevoerd.
Hierbij kan een thema uit verschillende ambitieniveau's bestaan en kunnen deeffecten van
dezeambitieniveau's opdeandere thema's in
beeld gebracht worden.

Geïntegreerde Ruimtelijke Informatie P l a n n e r
GRIPmaakt deeisen en randvoorwaarden
dieverschillende warerthema's aan elkaar stellen en deeffecten diezij opelkaar hebben
ruimtelijk inzichtelijk. Ook kan het de samenhang met andere ruimrelijke informatie of
functies in beeld brengen. GRIPiseen GISapplicatie.Het brengt snelen eenduidig
samenhang in de ruimtelijke informatie over
thema's van diverseaard (dus niet alleen
waterthema's).

Devergelijking vindt plaatsdoor kenmerken van het ene ruimtelijke object (behorend
bij een bepaald thema offunctie) te vergelijken
met dievaneen ander ruimtelijk object (behorend tot een ander thema offunctie) dat op
dezelfde locatie ligt.Wanneer bijvoorbeeld
regionale waterberging opeen locatie is
gepland waar beekherstel wordt voorgestaan,
worden de kenmerken vande waterberging
vergeleken met kenmerken van het streefbeeld
van deze beek.

GRIPbestaat uit tweeonderdelen (modules).Het relateren van thema's gebeurt in de

Dezekenmerken kunnen zeer verschillend
vanaardzijn. Het kangaan om toestanden als
resultaat van inspanningen. Voorbeelden hier-

vanzijn:nutriè'ntgchaltes mgrond- en oppervlaktewater,degrondwaterstanden inde vorm
vangemiddeld laagsteen hoogste grondwaterstand (GLGen GHG)en inundatiefrequentie bij
regionalewaterberging.Maar het kanookgaan
om deinspanningen zelf Voorbeelden hiervan
zijn:deplaatsingvan helofytcnfilters, het aanbrengen van eenstuw, het realiserenvaneen
bufferzone met een verhoogde grondwaterstand rondom een natuurgebied ofhermeanderingvaneen beekmet een natuurfunctie.
Devergelijking leidt tot een resultaat dat
in GRIPruimtelijk wordt weergegeven. Hierbij wordt het volgende aangeduid:
• demate van het samengaan ofelkaarjuist
versterken van de thema's,
• demate van het conflicteren van de diversethema's,
•
•

mogelijk 'win-win'-situaties die niet
worden benut
engeschikte concrete maatregelen.

GRIPhelpt bij het vervaardigen van een
duurzaam inrichtingsplan. Deze duurzaamheid wordt bereikt doordat met GRIP
zoweldelokaleaandachtspunten tussen de
bodem en het watersysteem en de daarop
gesitueerde landgebruiksfuncties alsde
aandachtspunten tussen de landgebruiksfuncties onderling ruimtelijk kunnen
worden weergegeven (zieschema).
GRIPgeeft aan of landgebruiksfuncties
goed te combineren zijn en passen bij de
bodem en het watersysteem (zowelop lokalealsregionale schaal).GRIPmaakt het
voor deplanner mogelijk om de relevante
informatie naast elkaar te plaatsen, snel
inzicht te krijgen waar de aandachtspunten
zich voordoen, snel inzicht tekrijgen in de
oorzakenvan dezeaandachtspunten en
gericht tewerken aan deoplossingen voor
deze punten.
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Laag van het grondgebruik:
Landgebruiksfuncties
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Laagvan denetwerken:
Infrastructuur
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Laagvan de ondergrond:
Bodemen Water

Relatietussendegeschatte
GLGvanbeken ende
berekendeGLG

Depijlen geven aan welke relatieserin
GRIPzijn weertegeven.
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GRIPbevat een kennismodule waarin
gebiedsinformatie en (kwantitatieve) relaties
tussen thema's en functies isopgeslagen.De
informatie in deze kennismodule is eenvoudig
tewijzigen en/ofaan tevulllen.In deze kennismodule kan ookextra informatie worden
ingebracht over bijvoorbeeld degevolgen van
een conflict tussen bepaalde thema's of
geschikte concrete maatregelen. Een voorbeeld
van dezeextra informatie ishet verdwijnen
van kritische soorten ineen beek bij het overschrijden van bepaalde nutriëntengehaltes.De
kennismodule iszoopgebouwd dat het relateren van thema's in de vergelijkingsmodule
verloopt volgens de lagenbenadering (zie
keder).Opdeze manier isde kennismodule
ookzeergeschikt om de'beslisboom' uit het
integraal hydrologisch streefbeeld verder uit te
werken.
Elkevcrgelijkingssessie resulteert in een
integraal kaartbecld met een logboek.In dit
logboek staat welk uitgangsmateriaal voor elk
thema isgebruikt, tot welke resultaten devergelijkingen hebben geleid en welke relaties tot
deze resultaten aanleidinggaven. Eventuele
extra informatie wordt eveneens in het logboek opgenomen.

Voorbeelden van vergelijkingssessies
Inafbeelding 1 isde relatie tussen deligging van regionale zoekgebieden voor waterbergmgen deaanwezigheid van fosfaatverzadigdegronden weergegeven. Hierbij iseen
aandachtspunt aangegeven indien fosfaatverzadigdegronden opdezelfde locatie aanwezig
zijn alseen zoekgebied voor regionale waterberging.Ten tijde van inundatie zal de grondwaterstand namelijk stijgen, waardoor het fosfaat in oplossinggaat en kan uitspoelen naar
het oppervlaktewater.
Afbeelding 2ageeft een gebiedsdekkende
relatie weer tussen eengewenste gemiddeld
laagstegrondwaterstand (GLG)en de (berekende)GLGbij een bepaald scenario. Hierbij

wordt een aandachtspunt aangegeven wanneer
deGLGconform het scenario lager isdan de
gewenste. Indat geval isnamelijk sprake van
verdroging in natuurgebied of landbouwgebied.
Een relatie tussen degewenste (geschatte)
GLGvooreen aantal beken met een natuurfunctie en eengebiedsdekkende (berekende)
GLGbij een bepaald scenarioisweergegeven in
afbeelding 2b.Hierbij iseen aandachtspunt
aangeduid wanneer deGLGconform het scenario lager isdan degewenste GLGvoor de
beek.

Reconstructieproces
Dezandgronden in de provincie NoordBrabant zijn onderverdeeld in zeven reconstructiegebieden. Inelkvan deze gebieden
dient een reconstructiecommissie een reconstructieplan op testellen. Bijallezeven reconstructieplannen wordt een miheueffectrapport
(MER)opgesteld.Dit vormt een integraal
onderdeel van deplanvorming. Het eindproduct iseengecombineerd Reconstructieplan/MER (zieafbeelding 3).Royal Haskoning
neemt mde milieu-effect rapportage (m.e.r)
voor deomgevingskwaliteit water en bodem
voor haar rekening. Eénvan dedoelen van de
m.e.r. isnamelijk de bodem en het watersysteem een volwaardige plaats tegeven in de
besluitvorming. In het MERkomt, voor verschillende alternatieven per reconstructieplan,
testaan welkemilieueffecten te verwachten
zijn alsgevolg van de integrale zoneringen die
in dezeven reconstructieplannen worden
voorgesteld.
Thema's binnen het aspect water en
bodem waarop debeschrijving van de milieueffecten isgericht, zijn: ruimte voor de rivier,
regionale waterberging, waterdoelen/GGOR,
grond-en oppervlaktewaterkwaliteit, wateren bodemkwaliteit m natuurgebieden, wateren bodemkwaliteit in uitspoelingsgevoelige
gebieden, waterkwaliteit in grondwaterbe-

schermingsgebieden, saneren van ongezuiverde lozingen en beekherstel.
In het koepelplan 'Reconstructie aan zet'
geeft deProvincieNoord-Brabant voor elk van
deze thema's taakstellingen. Dezezijn onder te
verdelen in resultaat- en inspanningsverplichtingen. Bij resultaatverplichtingen stelt de
provincie het ambitieniveau vast.Dit leidt
rechtstreeks toteen taakstellend doelin het
reconstructieplan. Bij inspanningsverplichtingen formuleert dereconstructiecommissie zelf
het ambitieniveau, binnen de bij de verschillende thema's aangegeven randvoorwaarden.
Dereconstructiecommissies kunnen GRIP
uitstekend toepassen in het reconstructieprocesom enerzijds deverschillende thema's te
vergelijking op knelpunten, aandachtspunten
en gemiste kansen en anderzijds dedrie verschillende alternatieven (minimum 30procent, midden 60procent en maximum 100
procent van het ambitieniveau) in de m.e.r. te
beoordelen ten aanzien vande taakstellingen.
Hierbij dienen de kenmerken van de taakstellingen voor elk thema te worden ingebracht in
de kennismodule vanGRIP.
Inhet west-Brabantse traject 'Revitalisering'met alskoepelplan 'Hand aan deploeg',
waarinvoordeBiesboschen het Brabantsedeltagebied een vergelijkbaar proceswordt doorlopen,kan GRIPookzeergoed worden ingezet om
deruimtelijke functies tegen elkaar aftewegen.
Wanneer dezeeerste(strategische) fase van
het reconstructieproces achter de rug is,kan,
door het aanpassen van de kenmerken in de
kennismodule,GRIPookworden toegepast op
degedetailleerdere schaalvoorde uitwerkingsplannen van de reconstructie.
GRIPkan tenslotte ook in andere processen
waar water alsordenend principe een rol
speelt, worden gebruikt.Voorbeelden hiervan
zijn waterhuishoudingsplannen en watertoetsprocessen. Dewaterschappen in deprovincieNoord-Brabant hebben met GRIPen de
informatie uit het integraal hydrologisch
streefbeeld, dedeelstroomgebiedsvisies en de
themagerichte projecten (onder andere het
beek-en kreekherstel) daarom een krachtig
instrument in handen.*

Koepelplan Reconstructie Concentratiegebieden
• Taakstellingen:
1. Resultaatverplichtingen
2. Inspanningsverplichtingen
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