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"SNEL B E G I N N E N MET AANLEG, D E S N O O D S I N FASES"

Luteijnnietonderde
indrukvankritiekop
noodoverloopgebieden

Eenanderargument tegendegenoemde
noodoverloopgebieden isdatdezenietgroot
genoegzoudenzijnendatdelocatiekeuze
eendeelspolitiekekeuzeis.Luteijn heeftzich
ovetdezekritiekverbaasd."Aandeenekant
wordtgezegddat noodoverloopgebieden
overbodigzijn,aandeanderekantzoudenze
tekleinzijn.Deaangewezengebieden zijn
eenextrabuffer, waarmeewe80tot90procentvanhetrisicokunnenafdekken.Hetis

"Geenwoonwijkenmeerin
Hetduurdebijna eenjaarvoorhetverscheen,enaldietijdwachttendebewonersvanaldiepotentiële
noodoverloopgebieden inspanningaf.ToendeCommissieLuteijnmhaarop29meivorigjaargepresenteerderapportdegebiedenRijnstrangen,OoijpoldereneendeelvandeBeerscheOverlaatnoemde,
wasdekritieknietvandelucht.Nietalleenvanbelangenorganisaties,maarookdeTechnische
AdviescommissieWaterkeringen(TAWjbijvoorbeeld vroegzichafofdenoodzaakvoornoodoverloopgebiedenwelbestond.Degenoemdehoogwaterajvoer mdeRijninLobithvan18.000kubiekemeter
persecondezouuooitgehaaldworden.Nudemeestekritiekgespuid is,blijft Luteijnachter'zijn'rapportstaan, 'je moetje afvragen:zijnnoodoverloopgebiedennodig,nuttig enwenselijk?Dievraag
hebbenwijmetja' beantwoord".
Dekritiekenophetrapport waren fel.
Opvallend,vindt Luteijn,algemeendirecteur bijDeltaNutsbedrijven. "Indeaanloopfase hebben wijveelgecommuniceerd
metallebelanghebbenden.Zij reageerden
toenpositief Iedereen besefte dateen noodoverloopgebied een laatsteredmiddel isom
veelgrotereschadetevoorkomen.Inde
gebieden dienietzijn aangewezen, bestaat
nogsteedsveeldraagvlak.Overigens isde
kritiekindeOoijpolder veelfellerdanin
Brabant.IndeBeerscheOverlaat lijkt het
alsofzeklaarstaan omaandeslagtegaan.
Desituatierond deMaasisinmijn ogenook

"Kritiekheeftmenietaan
hettwijfelengehrachf
dringender dandierond deRijn".Ergonder
deindruk vanallekritiek isLuteijn niet."Ik
hebhetrapport nietalleenopgesteld,ikheb
hetalleenaanelkaargeplakt.Wehebben
vanafhet beginalleverschillende factoren in
hetonderzoekbetrokken.Dekernvraagisof
noodoverloopgebieden nodig,nuttigen
wenselijk zijn.Dievraaghebben wijmet 'ja'
beantwoord".
Debelangrijkste kritiekvandiversepartijen ophetrapport richttezichopde
genoemde hoogwaterafvoer van18.000
kubiekemeter persecondeindeRijn bij
Lobith.Luteijn steltdatde klimatologische
ontwikkelingen dusdanigzijn,datdekans
opeengrotereafvoer na2015aanwezigis.
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"Wehebben hetgetalvan 18.000kubieke
meteralseenrichtgetalgenomen.Het isniet
mogelijk eenpreciesgetaltegeven,maat dat
het meerdan 16.000kanwordenlijdt voor
onsgeentwijfel. Officieel moet in Duitsland
derivier 16.000kubiekemeter perseconde
aankunnen, maar indepraktijk wordende
dijken dusdanigaangepastdat 18.000kubiekemeter afgevoerd kanworden.Datbetekentookdathetargument vansommige
tegenstanders,datweinNederland nooit
zoveelwaterkunnen krijgen omdat voordie
tijd dedijken inDuitsland hetalbegeven,
niet opgaat".

DavidLuteijn.

'gevaarlijke gehieden"
niethaalbaarallerisico'stevermijden.Uitde
kosten/baten-analyse diewehebbenopgesteld,blijkt datdeschadealswegeennoodoverloopgebieden inrichtenzo'n55miljard
eurokanbedragen.Het inrichten vande
gebieden kostééneneenkwartmiljard euro.
Datiseensoortverzekeringspremie.Dekans
datje huisafbrandt isveelkleinerdande
kansopeenoverstroming,maar iedereen
heeft zichweltegenbrand verzekerd".
Het rapportiseenjaar geledenverschenen,maarerisnogniets concreets gebeurd.
DatligtvolgensLuteijn nietaande partijen
diedeinrichting moetenuitvoeren,maar
aandepolitiekesituatie."Ikhebhet rapport
ovethandigd aanstaatssecretaris Monique
deVries,endaarnadesituatie toegelicht aan
haaropvolgsterMelanieSchultz.Maardoor
devalvandatkabinetkonnoggeenbeslissingwordengenomen.Debetrokken ministerieszijn inprincipealakkoordgegaan met

deuitvoering".Enigehaastmetdeuitvoeringzou nietmisstaan."Jemerktdatals
nietswordt ondernomenenookgeenoverstromingoptreedt,debereidheid omte
investerenafneemr. Danisweereen (bijna)
rampnodigomherbelangvandenoodoverloopgebieden teonderstrepen".
"Deinrichting vandegebieden kan gefaseerdgebeuren.Jekunt beginnen metde
inrichting vandeBeerscheOverlaat,incombinatiemetanderemaatregeleninhetkader
van'Ruimte voordeRivier'.Jemoetdenoodoverloopgebieden indeOoijpolder enRijnstrangen weltegelijk inrichten,dievullen
elkaaraan.Wehebbendaargekozenvoor
tweegebieden,zodatjeeenbeetje kunt sturen:alsjehetteveelaanwaterinééngebied
kunt opvangen,kunjehetandere sparen".
Herismogelijk omsamen metDuits-

"Enigehaastmetde
uitvoeringvan
noodoverloovgebiedenzou
nietmisstaan'
land maatregelen tenemen."Jekuntdande
heleOoijpolder gebruiken,maar inDuitslandbestaatdaarvoor (nog)geen politiek
draagvlak.Demaatregelen diealinDuitslandworden uitgevoerd,zoals dijkverhogingen,hebbeneffect opNederland. Daarom
wordrwelcontinu overlegdmetDuitsland,
maardatheeft noggeenconcrete resultaten
opgeleverd".
Eenredenomsneltebeginnen metde
inrichtingvandeNederlandse noodoverloopgebieden isvolgensLuteijn datwenu
welbezigzijn methetverhogenvande dijken,maar inDuitsland zijnzeookbezig,
waardoorNederland teveelwater binnen
kan krijgen. Eenanderereden isdatdanduidelijkheid overdegenoemdegebieden ontstaat,zodatzowelbewonersals bedrijven
wetenwathentewachtenstaat."Inhetrapportbesteden weookveelaandacht aan
schadevergoedingen endergelijke.Wehebbengemerkrdatopregionaalenlokaal
niveauveelscepsisbestaatover afspraken
metderijksoverheid.Datzoudanookgoed
indewetmoetenworden vastgelegd".
"Overstromingen zijn hetgroterisicoin
Nederland.Indejaren70en80vandevorige
eeuwzijn VINEX-wijkengebouwd oplocatiesdieeigenlijk nietgeschiktzijn omte
bouwen,zoalsuiterwaarden enlaaggelegen
gebieden.Datbetekent datje ingevalvan

noodgrotehoeveelheden mensen moetevacuerenendatdemateriëleschadealsde dijkendoorbreken heelgroot is.Jehebtwel
enigetijd omdattedoen,24tot48 uut, maat
hetgaatomeenhalfmiljoen mensen.Alsje
nietsdoet ishethelegebied langsderivieren
eengrotenatuutlijke overloop,alleen weetje
nietwaar "."Ikzalaltevredenzijn alshet
rapportertoeleidtdatindetoekomstgeen
woonwijken meerin'gevaarlijke' gebieden
wordengeplaatst (delaagstgelegengebieden).Maardarisnietgenoeg natuurlijk,
wantinhetrivierengebied,metnameinde
Betuwe,bestaannualgroterisico's.Ikblijf
danook,ondanksallekritiek,achter hetrapportstaan.Alswehetopnieuwzouden moetendoen,zoudenmisschieneenpaar details
veranderen,maar degrotelijn blijft hetzelfde.Dekritiekheeft menietaanhet twijfelen
gebracht".

'Neptunus'
Nahetontbinden vandeCommissie
Luteijn heeft hijzichgerichtopzijn werkals
algemeen directeur vanDeltaN.V.Hetnutsbedrijfwerkropdirmoment aaneenjointventure merWaterbedrijf Europoort, waarin
dewaterpoten vanbeidebedrijven moeten
wordenondergebracht. Onderdewerknaam
'Neptunus'wordternaargestreefd dejointventureoprjanuari volgendjaar vanstartte
latengaan.Deschaalvergroting isvolgens
Luteijn nodigomefficiënt tekunnen werken.Beidebedrijvenrichtenzichnietalleen
opdeconsument, maarookop industriewater."Iedervoorzichzijn weeigenlijkteklein
omtekunnen concureren opdemarkt, maar
gezamenlijkzijn wedegrootsteinnoordwest-Europa.Endeconsumenr magverwachtendatdeprijs vandrinkwater nauwelijkszalstijgen dekomendejaren".

"Een[bijna]rampisnodig
omhetbelangvan
noodoverloovgebiedente
onderstrepen
Hetsamenwerkingsproces loopt redelijk
opschema,alisdooreen besruurswisseling
bijWaterbedrijfEuropoort eenkleinevertragingopgetreden.Lureijn verwacht datde
RadenvanCommissarissen netnadezomer
meteenadvieszullenkomen,waarnade
aandeelhouders hetuiteindelijke besluit
moetennemen.Datkanevenduren,maar
1januari 2004isnogsreeds haalbaar.
Luteijn zelfstapt danwaatschijnlijk inde
RaadvanCommissarissen inhetnieuwe
bedrijf*\

ACTUALITEIT

Minder zware metalen
in rivierwater
IndeRijn,MaasenScheldezijnin2001 en2002
significantmindermetalenenzoutengemeten.
Tochbestaatgeen reamtotjuichen: ijzer,mangaanenberyllium kwamopeenaantalmeetlocaticsjuistveelvakervoor. Ookenkeleorganischestoffen kwamenmeervoor.Datblijktuit
hetjaarverslag 2001-2002vandeVereniging
vanRivienvaterbednjven(RIWAj.
Voorveelparameters wijzenderesultatenvanhetRIWA-waterkwaliteitsmeetnet
eenduidelijke verbeteringuittenopzichte
vandevoorgaandejaren.Opdemeetpunten
Lobith,Nieuwegein,hetIJsselmeerenhet
Twentekanaalzijn aanzienlijk minder zoutenenmetalen aangetoond.
Vandemetalenijzer,mangaan,kwiken
berylliumzijnechterveelhogereconcentratiesgemeten.Organischesroffen komenook
steedsvakervoor.Hetgaathierbijom
onkruidbesrrijdingsmiddelen,zoalsisoproturon,atrazineenchloortoluron.OokTOCen
DOCkomtsteedsmeervoor.Hetveelvuldig
voorkomenvanisoproturon heeft ertoegeleid
datdeinnamevanwaterdoordeWRKbij
Nieuwegeinin2001 34dagenmoestworden
stilgelegdenin2002intotaal19dagen.RIWA
roeptdaaromopombijhettoelatenvan
bestrijdingsmiddelen meeraandachttebestedenaandegevolgenvoordewaterkwaliteit.
RIWAsteltdatdrinkwatet metrelatief
eenvoudigezuiveringstechnieken uitRijnwatetmoet kunnen wordengemaakt.Daarvoormoethettivierwaterschoonzijn.De
huidige toestand vandeRijn,metnamehet
voorkomen vanbestrijdingsmiddelen, staat
datniet toe.Opdekorte termijn ishierin
geenverbetering teverwachten.
Tenslotteblijkt darin2001en2002veel
waterviadeRijn isafgevoerd. Her langjarig
gemiddeldestond op2370kubieke meter
waterperseconde.In2001 werd gemiddeld
2850enin2002gemiddeld 2970kubieke
meter waterpersecondeafgevoerd, f

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH20,
danmoetdezeminimaaltweewekenvoor
eventueleplaatsingopderedactiebinnen
zijn.Dekopijsluiting vooreenvolgend
nummer isdusaltijd opdedagdatH20
uitkomt.Foto'senandergrafisch materiaal
bijeenartikels.v.p.perpostopsturen!
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