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bouw(wijken).Omdetoetsverplichttekunnenstellen,wordtdezewaarschijnlijk de
komendezomerverankerdindeWetopde
RuimtelijkeOrdening(zieookdevorigeH20).

STAATSSECRETARIS VAN VERKEER E N WATERSTAAT:

Waarborgenveiligheid
belangrijkerdan
waterkwaliteit
Dewaterkwaliteitblijft achterbijdegesteldenonnenendoelen.Deverontreinigingwordtvooral
veroorzaaktdoordiffuse bronnen,waaraandewaterbeheerdersalleenweinigofnietskunnendoen.
DatsteldekroonprinsWillem-Alexanderinzijnhoedanigheid alsvoorzittervandeCommissieIntegraalWaterbeheertijdensdepresentatievandejaarlijksevoortgangsrapportage'WaterinBeeld'op
14meiinMaarssen.Ookdebestrijding vanverdrogingdreigtdoorgeldgebrekvasttelopen.Deprins
kreegsteunvanstaatssecretarisMelanieSchultzvanVerkeerenWaterstaat.Zijsteldeechterdathet
waarborgenvandeveiligheidwathaarbetre/tprioriteit heeft.
Datbetekent nietdatde staatssecretaris
waterkwaliteit onbelangrijk vindt,maarze
lietduidelijk doorschemerendatveiligheid
bovenaanstaat.Diemoetgerealiseerd wordendoorwater meer ruimte tegeven,maar
ook,waarnodigmetverhogingofverstevigingvan dijken.
Ookdewatertoetsistegebruikenalsin-

strumentomdeveiligheidtewaarborgen.
Doorwatertebetrekken indebouwplannen
kanveeltoekomstigeoverlastvoorkomen
worden.Datdewatertoetsleeft, bleektijdens
hetverloopvandemiddagmetalsthema
'Waterenbouwen'.Veelwaterbeheerders lijkendewatertoetstebeschouwenalsgoedinstrumentomwaterteintegrereninnieuw-

Water inBeeld 2003
DeCommissieIntegraalWaterbeheerbevestigtnuookwatafgelopen
najaar naatbuitenkwam:vandeprimairewaterkeringenvoldoet
slechtsdehelft aandenieuweveiligheidsnormen (verhogenvande
maatgevendeafvoer vandeRijnnaar 16.000kubiekemeterperseconde),
15procentvoldoetnietendeoverige35procentmoetnogonderzocht
worden.Degolfbelasting vandekustblijkt zwaarderdantotdusvet
werdgedacht.HetbetekentdatopenkelelocatieslangsdeNoordzeekustdeveiligheidopnieuwterdiscussiestaat.Optweeplaatsen(Tet
HeijdeenCallantsoog)wordenditjaaralmaattegelen getroffen.
Hetverhogenvandemaatgevendeafvoet vandeRijnzotgtetvoordat
veelvandetecentvetbetetdewaterkeringennietmeeraandenormzullenvoldoen.Datzalpasweerhetgevalzijnnauitvoeringvandemaatregeleninhetkadervan'Ruimtevoorderivier'.

Nadeuitreikingvan'WaterinBeeld
2003'(ziekader)begondethemamiddag,
gepresenteerd doordagvoorzitterSander
Simons.AlseerstesprekertradJanFranssen,
voorzitter vandeIPOenCommissarisvande
KoninginvanNoord-Holland,aan.Hij ging
ondermeerinopde verantwoordelijkheid
voorhetgrondwater.Wieis bijvoorbeeld
verantwoordelijk voorondergelopenkelders?Deburgers wijzen vaakdirectnaarde
gemeente,maardatisvolgensFranssen niet
terecht.Eenlekkenddakmoetdeburger
immers ookzelfrepareren.Hijsteldedat
burgerseerstzelfmoetenzorgendatgeen
overlastoptreedt,doorkruipruimtes waterdicht temakenenvoorontwateringtezorgen.Anderezakenzijndanvoordegemeente,dieimmerseenlokale ontwateringstaak
heeft. Wathembetreft blijven deprovincies
(financieel) buiten schot.
AdviseurvandeProjectgroep GrondwaterindeStedelijke Omgeving,deheerDe
Putter,dachtdaarietsgenuanceerderover.

Fosfor in oppervlaktewater

Stikstofin oppervlaktewater

Deecologischekwaliteitvandestroomgebiedenblijkt matigtezijn.De
chemischewatetkwaliteit voldoetopveelplaatsennietaandenorm.
Voorstikstof,fosfaat, koper,nikkel,PAK'senPCB'szalin2015hetMTRniveauveelalnietwordengehaald.
Hetachterstalligonderhoudaanbaggerwerkneemtnogtoe.
VoordeimplementatievandeKaderrichtlijn Watermoetenvootdecembervanditjaardebenodigdewetswijzigingen zijnvoltooid.Dewerkzaamhedenliggenopschema.Indeloopvanditjaarwordendetwee
groteprojecten 'Kaderrichtlijn Water'en'Waterbeleid21eeeuw'samengevoegd.DesupetvisiekomtdanteliggenbijeennationaleRegiegroep
Water.
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Deconcentratiesfosfaatenstikstofinhetoppervlaktewater dalen,maarhalen
hetMTR-niveau(metuitzonderingvande Scheldevoorwatfosfaatbetreft)niet.

Hijstelde,datbij'nieuwe' grondwateroverlasteengoedeanalysemoetwordenuitgevoerdnaardeoorzaak.Daaruitblijkt vaak
datnietéénpartij isaantewijzen alsverantwoordelijke,endatdekostendus moeten
wordengedeeld.Stedelijke waterhuishouding ismeerdanalleenont-en afwatering.
DePutter introduceerdeeennieuwe trits
voorstedelijke grondwateroverlast:voorkomen (locatiekeuze,bouwrijp maken,bouw),
daarnaweren(bouwkundige maatregelen)
enalslaatsteafvoeren. Hij steldedat,wat
hem betreft, deproblematiek rond stedelijk
grondwater niet innieuwewetgeving moet
wordenvasrgelegd,maardarbestaande wetten moeten wordengebtuikt eneventueel
aangepast.
Uiteenreactieuit dezaalbleekdatde
VerenigingvanNederlandseGemeentenen
deUnievanWaterschappen deweekdaarvoorineengesprekovereenwarengekomen
datbijwateroverlasteengezamenlijkeprobleemanalysemoet worden uitgevoerd.De
veroorzaker vandegrondwateroverlast moet
deuiteindelijke kosten betalen.Dat kande
gemeentezijn ofhetwaterschap.Ookeen
waterleidingbedrijf datstoptmet het onttrekken vangrondwater kan veranrwoordelijkzijn.Indatgevallosthet waterschapde
problemen openkrijgt het drinkwaterbedrijfderekening.Watdestatuswasvandeze
afspraakwerdniet duidelijk, maardeburger
blijft metdezeregelingbuiten schot.
Dedagwerdafgesloten metdeconclusie
dat bouwen opwaternoodzakelijk isomvoldoendewoningbouw tekunnen realiseren
entegelijk meerruimte voorwatertecreëren.Zoweldetechnische middelen alsde
noodzakelijke wettelijke instrumenten
(watertoets)zijn aanwezig.Hetisnu nogeen
kwestievanhetvinden vanfinanciële middelenendankanhetdaadwerkelijke bouwenbeginnen, f

Awzi Middelharnis
PerabuisisinhetvorigenummervanH 2 0
eenverkeerdefotogeplaatstbijhetbericht
overdeheropeningvandezuiveringsinstallatievanZHEWinMiddelharnis.De
fotodiehierbij stond,wasvandezuiveringsinstallatievanZHEWinDordrecht.
Dezekwamaanbodineenartikelinhetzelfdenummer,maardaninPlatform(een
artikeloverhetenergieverbruikvanawzi's).
Voordegoedeorde,defotoopdevoorpaginabetreft weldeawziMiddelharnis. *T
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"MILJARDEN TE VERDIENEN, MAAR ZE LIGGEN NIET VOOR
HET OPRAPEN"

Tevredenheidover
rijksvisie op waterketen
Derijksvisieopdewaterketen,dieinaprildoorhetkabinetisvastgesteld,isdoordebelanghebbendepartijenoverlietalgemeenmettevredenheidontvangen.Doornauweresamenwerkingisveelgeldtebesparen.Tochblijvende(toekomstige)waterpartnersmeteenlichtwantrouwennaarelkaarkijken,bangdat
"hunspeeltjeswordenafgepakt".Ofnauweresamenwerkingwerkelijkbesparingenvan 10tot30procent
oplevert,zoalseenKiwa/RIONED-rapportuit1998stelt,valttebetwijfelen, maarwinstiszekerte
halen.DatbleekophetElsevier-congres'Duurzaam beheervandewaterketen'op11meiinDriebergen
Alsdeverschillendepartijen indewatetketen(drinkwaterbedrijven, waterschappen
engemeenten) hun activiteiten betetop
elkaatafstemmen, zouveelgeld bespaard
kunnen worden.Bovendienisverbetering
nodig,omdat dewaterketen (nog)nietoptimaalfunctioneett. Omallevelschillende
initiatieven tebundelen entestimuleren
heeft derijksoverheideenvisieopgesteldop
landelijk niveau,dielokaal/regionaal verder
ingevuld kanworden.Uitgangspunt indeze
visieisdebotgingvanpubliekebelangen.De
verschillende partijen hebben tijdens het
opstellenvandevisiemeekunnen praten.
Datbleekooktijdens het congres.De
herenBeurskens(WatetschapDeMaaskant),
VanderMeide(VNG),Meijerink (Provincie
Overijssel enIPO)enVliegen (projectmanagerWaterketen Limburg)hadden weinig
kritiekopderijksvisie.Volgenshen isher
eenbescheiden,realistischevisie,diezotg
draagtvooreengoedebotgingvanpublieke
belangen.Devetantwoordelijkheden wordengelegdwaarzehoren,metde rijksoverheidalseindverantwoordelijke. Europese
ontwikkelingen kunnen nogwelbeterwordenuitgewetkt,ende financieringsstructuur verdient meer aandacht.
Divetsesprekerspresenteerdenvoorbeeldenvangeslaagde samenwerkingsprojecten,
aldannietbinnendewaterketen.Eilard
JacobsginginopdeAmsterdamsesituatie,
waarDWReigenlijk aleenwaterketenbedrijf
is.KeesPoortemavandeVEWINbelichttede
situatievanuithetperspectiefvandedrinkwaterbedrijven. EvertvanderMeidevande
VNGgafaandatgemeenten nietalleenvanuitwatethuishoudkundigoogpuntbeslissingennemen,maarookrekeningmoeten houdenmetanderebelangen.Zijnlezinglokte
enigediscussieuit.Eéndeelnemer vergeleek

hetzoekennaarsamenwerkingindewaterketenmetkinderendiemetelkaatspelen,
maatwelweerhun speeltjes meenaar binnen
namen(bevoegdhedenen verantwootdelijkheden).Hoeweldezevergelijking enigehilariteitopriep,warenveelaanwezigenhetwel
eensmetdeconstateringdatdedriepotentiëlepattnersafenroeteangstigzijnom hun
bevoegdhedenkwijt teraken.Eenpasklare
oplossinghiervoorwerdnietgevonden.
RaymondVliegen,projectmanaget van
deWatetketenLimburg,hieldeenoptimistischverhaal.Dewaterketen,een samenwerkingsverband van47Limburgsegemeenten,
driewatetschappen,dePtovincie Limburg
enWaterleidingbedrijfLimburg,heeft opdit
moment eenorganisatievotm bedachtdie
nogdoordedeelnemende partijen goedgekeurd moetworden.Vliegenwilde hietovet
danookgeeninformatie geven,behalvedat
hetomeenstructuur opprovinciaal niveau
gaat.Alsdepartnersdezevormgoedkeuren,
kandewaterketen definitiefvanstart gaan.
Vliegenachtteeenbespatingvanenkelemiljatden euto's(landelijk gezien) haalbaar,
hoewelnietmakkelijk. Hij steldeweldat
samenwerking indewaterketen eerdermeer
kwaliteit voorhetzelfdegeld,dan dezelfde
kwaliteitvootminder geld betekent.
AlslaatstesprekergafKoosBeurskens
voorbeelden vanlokalesamenwerkingsinitiatieven inNoord-Brabanr. Deprovincie
gelooft eerder in initiatieven vanlokalepartijen danincenttaaigestuurde projecren.
Beurskenssteldedanookdat samenwerking
niethetdoelopzichmoetzijn, maar duurzaambeheerwel.Ookconstateerde hijdat
veelplannen bestaan,maarderealisatievaak
uitblijft. Tenslotte steldehij dat inhet raakvlakgemeente-watetschapdemeeste ruimte
voorverbetetingzit. f
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