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(I)

Ishetwaternaarwens?
AlindederdeNotawaterhuishoudinguit 1590isopgenomendatdeprovinciesdeGewensteGrondwaterSituatie(GGS)zoudenvastleggen.Dezewerdgezienalsgroudslagvoordeaanpakvandeverdroging. IndevierdeNotawaterhuishouding uit 151518 isGGSverbreedtotGewenstGrond-en
OppervlaktewaterRegime(GGOR),dynamischerenmetookaandachtvoorhetoppervlaktewater.
Bovendienwerddewerkingssjeerverbreedvannatuurinhetlandcltjkgebied totinprincipeallevoorkomendejunctiesinzowellandelijkalsstedeljkgebied.Toepassingvan Waternood,hetm15198door
deDienstLandelijk GebiedendeUnievanWaterschappeugepresenteerdestappenplanvoorinrichtingenbeheervanwatersystemen,leidttothetopstellenvanzo'nGGOR,waarbijookduidelijk
wordtwelkemaatregelen moetenwordengetroffenomditgewensteregimeterealiseren,zowelinde
waterhuishouding alsinderuimtelijkeordening.Hetstappenplan wasmeereentevolgendenk-oj
werkwijzedaneenoperationeelinstrument.Ditheeft hetgebruikervanindeweggestaan.Omdatde
waterbeheerdersgrotebehoefte blekentehebbenaanzo'noperationeel instrument, lietSTOWAdit
ontwikkelen.Hetkwaminoktoberzoozgereed. STOWAverspreiddehetWaternoodinstrumentariumafgelopen voorjaar breedenlichttehettoeindrieregionalebijeenkomsten waaraansteedszo'n
honderdvooraltechnici,maarookbestuurdersdeelnamen.
Eind2002wasGGORvooralin technischezinuitgewerkt, maarermoe(s?)ten nog
denodigebestuurlijke enjuridische hindernissenwordenoverwonnen omGGORvaste
grondonderdevoeten tegeven. Uiteindelijk
zorgdedeCommissieIntegraal Waterbeheer
vooreenvoorconsumptiegereedadvies.
GGORheeft zijn weginmiddels ookgevondennaarhetNationaal Bestuursakkoord
Water.Ditakkoordgeeft aandatdeprovinciesuiterlijk 2005dekadersopstellenvoor
hetGGOR.Dezewordenontleendaansectoralebeleids-enstreekplannen. Daarnaast
coördineren enbewakendeprovinciesde
procesgangvoorhetopstellenvanhet
GGOR.Het waterschapstelt hetGGORopin
nauwesamenwerking metgemeenten,de
grondwaterbeheerders enanderebelanghebbenden.HetGGORwordtopgenomen inhet
waterbeheerplan. Indeperiode2005-2010
moetdit zijn beslag krijgen.
HetGGORrichtzichvooralophet
watersysteembeheer onder'normale' situaties.Ditzijnomstandigheden diezich
dagelijks toteensindetienjaar voordoen.
Dewater-enruimtelijke opgavendiezijn
geformuleerd inhet kadervanhetWaterbeheervoorde21eeeuw,zijngeëntop(zeer)
extremesituatiesvanwateroverlast of
droogte,diezicheensindetien tot25jaar
voordoen.GGORisgeschiktals toetsingskadervoordewatertoets.Het biedtexpliciete,
bestuurlijk geaccordeerde doelstellingen
voorhet watersysteembeheer, waaraande
gevolgen vanruimtelijke plannen kunnen
worden getoetst.
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OokmetdeKaderrichtlijn Watervande
EuropeseUniezijn duidelijke raakvlakken.
Dekaderrichtlijn streeft naareengoedeecologischeenchemischeroestandvan tebepalenoppervlakte-engrondwarerlichamen.

HetGGORgeeft aaninwelkematedezetoestand inordeisvoordediversegebruiksfuncties. GGORkijkt danvooralopregionale
schaal;deKaderrichtlijn Water bestrijkt
regionale tothele(internationale) stroomgebieden.DeKaderrichtlijn WaterenGGOR
kunnen indekomendetijd dus veelvoor
elkaarbetekenen.InhetadviesvandeCommissieIntegraalWaterbeheerwordtdanook
aanbevolenombijhetopstellen vande
(deel)stroomgebiedbeheersplannenin 2009a
2010deGGOR-doelenmeetelaten liften met
dedoelenvandeKaderrichtlijn Wateren
Waterbeheer 21eeeuw.Deafgelopenjaren is
veelervaringopgedaan met verschillende
benaderingen omGGORuit tewerken.Het
isnu tijd omtezorgenvooreenzekereconvergentieinaanpak,zodat resultaten uitwisselbaarenvergelijkbaar zijn.Daaromishet
essentieeldathetbegrippenkader, degegevensendegebruiktemerhoden diebij
GGORwordengebruikt,uniform zijn.
RondomGGORbestaateenGreGORiaansespraakverwarring.Zokennenwe
behalveGGORookAGOR,OGOR,RGORen
somsVGOR.Allebegrippen wordenwelals
xGORsamengevat.Afbeelding 1 geeft hetal

DebegrippenRGOR,OGOR,GGOR,enAGORzijninhetschematenopzichtevanelkaarweergegevenonderomstandigheden dieinderegelgeldenvooreenverdroogdnatuurgebied.De
historischereferentie (RGOR)iswaarschijnlijk nietmeerterugtehalen.Methetvaststellen
vandenatuurdoeltypen voorhetverdroogdegebiedligthetOGORvast.Hoemeerambitie,des
teveeleisenderdenatuurdoelenenhoedichterOGORbijRGOR,maardestemeermoeter
gebeurenomhetverdrogingprobleem alsopgelosttekunnenbeschouwen.Bijweinigambitie
stellendenatuurdoeltypen mindereisenenheeft debestuurder hetverdrogingprobleem naar
eigenideealsnelverholpen.Alsdegetoondeambitieserieuswordtgenomen,zalworden
gestreefd naareenGGORdiesamenvaltmethetOGOR.Vaakzaldit,zekeropdekorteretermijn,niethetgevalzijn.
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eerdergenoemdesrappenplanvanWaternoodweer,waaraandewaterkansenkaart en
detoetsingaandenormeringvoorregionale
wateroverlast zijn toegevoegd.Startpunt in
hetschemavormtdewatersysteemanalyse.
Metderesultaten hiervankanhetactuele
grond-enoppervlaktewaterregime(AGOR)
wordenvastgesteld.Hetblijkt vaakaangegevensteschortenomditbetrouwbaar tekunnendoen.Dewatersysteemanalyse maaktook
inzichtelijkwathetgrond-enoppervlaktewaterregimeisgeweestineen historische
referentiesituatie (RGOR).Dezekanmodel
kanstaanvoordeoorspronkelijke'natuurlijke'omstandigheden.
HetRGORspeelteenbelangrijke rolbij
hetopstellen vaneenwaterkansenkaart.Een
waterkansenkaart geeft aanhoederuimtelijke toedelingvanfuncties eridealiter uit
zouzien,alsvanuit een watersysteembenaderingzouwordengeredeneerd.Alsbij het
toewijzen vanfuncties voldoende rekening
wordtgehouden metdewatersystemen, dan
zijn minder ofminder groteingrepen nodig
omhydrologische conditiesaantepassen
aandie functies.
Dehydrologischeomstandigheden die
elkefunctie afzonderlijk optimaal bedienen,
worden welaangeduid alsOGOR(optimaal
grond-enoppervlaktewater regime, ofwel
'onafgewogen'].HetOGORishiermeeeen
menigmaal 'in het laboratorium' bepaald,
theoretisch begrip.
Vergelijking vanAGORmetOGORgeeft
aanhoegoeddefunctie het terplekkedoet.
Ditwordt inde Waternood-terminologie
uitgedrukt alsdoelrealisatie.Dedoelrealisatiekanvariërenvanotot 100procent.Bijhet
OGORisdezedoelrealisatieminimaal bijvoorbeeld90,95ofzelfs 100procent (afhankelijk vandebeschouwde functie ende
grondsoort).
Alsdedoelrealisatieondereenbepaalde

waardeblijft (destreefwaarde iseen bestuurlijke keuze),dan moeten waterhuishouding
ofeventueel ruimrelijke ordeningworden
aangepast.Voorspeldehydrologische effectenvandergelijke aanpassingen wordenwel
aangeduid met determVGOR(Verwacht
Grond-enOppervlaktewaterRegime).
Ineeniteratief cyclischproces streeft
menuiteindelijk naardeoptimale waterhuishoudkundige inrichting vooreenmix
vanfuncties. DitishetGGOR,het gewenste
grond- enoppervlaktewaterregime. Het
GGORistechnischenfinancieel haalbaar,
maarookbestuurlijk (afjgewogen (zieook
H 2 0 nr.9van2meij.L).
Indelaatstefasevanoptimalisatie dient
tewordennagegaanofhetwatersysteem zal
voldoenaande(voorlopige)normenvoor
regionalewateroverlastuithet Nationaal
Bestuursakkoord Water.Alsdaarnietaan
wordtvoldaan,dan ishetnodigopnieuw het
maatregelenpakket aan tepassen.Het ontworpenGGORvormtdaarbij uitgangspunt,
datwilzeggendatdedoelrealisaties per
functie erniet opachteruit mogen gaan.
GGORisdusnietalleeneen tastbaar
eindproduct, maarhetvormrtevensdeneerslagvaneenprocesvanafweging, opgrond
waarvan maatregelen worden geïmplementeerd.Hetverschaft eenintern beleidskader
voorwatersysteembeheer. Warernood isin
feite het procesomtotGGORtekomen.Het
GGORiseenhulpmiddel bij hetopelkaar
afstemmen vandebeleidsvelden tuimtelijke
ordeningenwater.

Bestuurlijke verankering GGOR
Deprincipe-afspraak overdetaakverdelingtussenprovinciesenwaterschappen is
alin2002gemaakt.RecentishetGGOR
bestuurlijk beter verankerd.InhetNatio-

naalBestuursakkoord Waterzijn deafsprakenoverrol-entaakverdelingtussen rijk,
provincie,waterschappen en gemeenten
bevestigd enzijn nieuwetermijnen afgesprokenomherGGORoptestellen.De
afspraken zijn gebaseerdopeen gezamenlijk
adviesvandeberrokkenoverheden dat in
aprilisvastgestelddooideCommissieIntegraalWaterbeheer.Ditadvieskomt inhet
najaar alseenCIW-rapport uit.Zoalsisovereengekomen tussenRijk,UnieenIPO,zal
het GGORbestuurlijk-juridisch wordenverankerd inhetwaterbeheerplan. Daarmee
verandert erdusinformele zinnietsaan
klassiekewettelijke structuren, nochaande
daaraangekoppeldebestuurlijke verantwoordelijkheden.
DeCIW-notitiegaatonderandereinop
desamenhangvanGGORmer ruimtelijke
ordening,Waterbeheer 21eeeuwende
KaderrichrlijnWater.Ookzijn aanbevelingengedaanoverherbegrippenkader eneen
eenduidige merhodiek.Inafbeelding 2zijn
deplaatsvanhetGGORenderelaties met
verschillendeplanvorming-trajecten weergegeven.Doordewatertoets tussen watetbeheerplan enbestemmingsplan i.e.tussen
waterschap engemeente te positioneren,
wordtdeindrukgewekrdatvoorrijks-en
provincialeplannengeenwatertoets nodig
zouzijn,maarookdaarvoor isdewatertoets
nodig.
Aandelinkerkant vanhetschema staan
dewaterplannen, rechtsdeplannen ophet
gebiedvanderuimtelijke ordening.Van
bovennaarbenedendaalt het schaalniveau
vanrijk viaprovincienaar waterschapen
gemeente.Derodelijnen gevendeprimaire
procesgangweer,delichtgeledesecundaire.
Deinstrumenten metblauwetekst zijn
plannen waardewatettoetseennauwe relatiemeeheeft. Devierkanreblokkengevende
wettelijke planfiguren aan,terwijldeplan55

vormendievoortkomen uit het nieuwe
waterbeleidzijnweergegevenindeellipsen.
Hetopstellen vanhetGGORmoet wotden
opgevatalscyclischeniteratiefproces.
Hetwatetbeheersplan waarinGGOR
wordtopgenomen, legtgeen verplichtingen
opaanderden;hetGGORbiedteeneigen
instructienorm aanhetwaterschap.Welzijn
erbezwaarprocedures ofvergoedingvan
schademogelijk bijdedoorwerkingvan
GGORinbijvoorbeeld eenpeilbesluitof
wanneersprakeisvannalatigheid van het
waterschap.
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HetWaterbesluitvan
WaterschapReesten
Wieden

WaaromGGOR?
Methetwerken metGGORworden,in
tegenstellingtotwat bijsectoraalwaterbeheergangbaar was,ontwerp-en inrichtingseisenvanhetwatersysteem inclusiefgrondwater nietalleengeformuleerd renbehoeve
vandedominantefuncties ineengebied,
maatookvoordeeconomisch watzwakkere
functies. GGORgeeft dusinvullingaanintegraal waterbeheer.
Demeerwaarde isdrieledig:
• Hetslaateenbrugtussendestraregische
belangenafweging opprovinciaalniveau
enoperationele insttumenten vande
waterbeheerder, zoalshet peilbesluit;
• Hetdraagtbij aandeintegratie vande
beleidsveldenruimtelijke ordening,
milieu enwater.Het minimaliseert de
strijdigheden diekunnen optreden tussenfunctietoekenning ende mogelijkheden vanhet watersysteem;
• Hetvetschaft voorallepartijen duidelijkheid overdedoelsrellingen vanhet
waterbeheer enisnormen toetsingskadervoorvelerleiruimtelijke activiteiten
eningrepeninhet waterhuishoudkundigsysteem.

Grondwaterstandvcrioopvormtdebasisvoorhetdagelijkswaterbeheer.Datisderedenvanhet
bestaanvandewaterschappen.Vanafde latemiddeleeuwenzijnwaterschappenopgerichtomdeveiligheidtegenoverstromingentewaarborgenenomhctgcwenstegrondwaterstandverloopterealiseren.
Dat laatstenoemdendewaterschappenalleennietzo.Dewaterschappenwildenhetoppervlaktewater
beheersen,maarhetachterliggendedoelwasnatuurlijk omophetlandproductentekunnenverbouwenenomervoortezorgendatwedroogkondenwonen.Hetrealiserenvanhetgewenstegrondwaterstandverloop,ofhetGewensteGrond-enOppervlaktewaterRegime,vormtinfeite deoeroudetaakvan
dewaterschappen.Natuurlijk isindeajgelopen decenniadietaakverbreedmetdezorgvoordewaterkwaliteitenkijkenwenietmeeralleennaardeJunctieslandbouwenwonen,maarooknaarnatuuren
recreatie,aldusHenkPost,sectorhoo/dwaterbeheerbijwaterschapReestenWieden.
Bijdevoorgangersvanhet waterschap
ReestenWiedenwasdezetaakopvattingal
vetinnerlijkt. Vanaf1995gebruikt het watetschapdegtondwaterttap(Gt)voorhetbelastingsysteem (deomslag),namelijk alsbasis
voordeclassificatie 'ongebouwd onroerende
zaken'.Dezeclassificatie moetvolgensde
waterschapswetgebaseerdzijn opverschilleninhoedanigheid enligging,dieleiden
toteenonevenredigvoor-ofnadeel.DestellingvanuitReestenWiedenisdatdegtondwatertrapderesultante isvanalhetdoenen
(bewust)nalaten inhet totale waterbeheer,
debodemsoort,degeologischeopbouwende
hoogteligging.Daatmeeisdegerealiseerde
GGORenWaternood.

GGORverschaft eenintern beleidskader
voorwatersysteembeheer,zowelinhet landelijkgebied alsindestad,alisdetoepassingindestad technisch-inhoudelijk nog
onvoldoendeuitgewerkt.GGORbiedt tevens
eenintegratiekader voordeactiesdievoorvloeienuitWaterbeheer 21eeeuwende
Kaderrichtlijn Watet.Kortom,alleredenom
deafspraken dieinhetNationaalBestuursakkoordWateroverGGORzijn gemaakt,
nietopdelangebaan teschuiven, f
drs.Frans Ciaessen(RIZA)
ir.Heiko Prak
(Dienst Landelijk Gebied)
ir.Berendien Spiers
(Unie van Waterschappen)
Guus Beugelink (RIVM)
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grondwatertrap alsmaatvoothet grondwatetstandvetloop eengoedeinvullingvanhet
begtiphoedanigheidmeteendirecterelatie
methet(gevoerde)waterbeheer.Concreet
betekentditdatgronden diebeschikken
overeenoptimaal grondwatetstandverloop
voordebetreffende grondgebruiksfunctie in
dehoogstbetalendeklassevallen.
Aanheteindevandevorigeeeuwhebbenweditclassificatiesysteem geperfectioneerdeneenbeteronderscheid gemaakt
tussen landbouw, natuutenstedelijk gebied
endebasis,deGt-kaatt,geactualiseerd op
eenschaal ïao.ooo.

