ACHTERGROND

DEELSTROOMGEBIEDSVISIE VOOR AMSTELLAND

Waterin een
ruimtelijkearena
Provincies,waterschappenenregionaledirectiesvanRijkswaterstaat hebbendeajgelopen tweejaar
stroomgebiedsvisiesopgesteld,diederuimtelijkewateropgavenvoordekomendevijftigjaar inzichtelijkmaken.Metdezevisiesisduidehjkgeworden datvooreenduurzamewaterhuishoudingmeer
ruimteengeldnodigzijn.Ruimteengeldaieweleensergschaarskunnenzijn,terwijldepolitiek
heeftingezetopuitvoering.Dithoe/techterniettegenstrijdig tezijn.Waterkanookeenimpuls
gevenaaneennieuwe,meerontwikkelingsgerichtemaniervanwerken, waaropditmomentinde
ruimtelijke ordeningveelbelangstellingvooris.Koppeling metandereruimtelijkeopgavenbiedt
namelijk dekansomaantrekkelijke vormenvan meervoudigruimtegebruiktoetepassen. Nieuwe
samenwerkingsvormeneu sturingsconceptenzijninontwikkeling ommeervoudig ruimtegebruikmet
water indepraktijk terealiseren,ookinhetdeelstroomgebiedAmstelland.
Destroomgebiedsvisie voorAmstelland
iseind 2002vastgesteld door vertegenwoordigersvandeprovinciesUtrecht (diehet
geheeltrekt),Noord-Holland, dehoogheemraadschappenAmstel,GooienVechtenDe
StichtseRijnlanden en Rijkswaterstaat
DirectieUtrecht.Zijwetkten bewust met
langetermijn streefbeelden vaneen duurzamewaterhuishouding. Hetisdebedoeling
datdezestreefbeelden betrokkenen bij
plannenenprojecten inspireren tot hetvolgenvanonorthodoxe koersen.Devisieis
doordeProvincieUtrecht vastgesteld als
koersbepalend voordewaterhuishouding op
delangetermijn enals"onderlegger"voor
hetnieuwestreekplan,nietalsplan.Ruimtelijkeafwegingen vinden plaatsin andere
kaders.

Strategie
Destreefbeelden conflicteren somsmet
dehuidigeruimtelijke inrichtingenplannen.Ombelangrijke stappen tezetten inde
richtingvandestreefbeelden volgende
waterbeheerders devolgendedriestrategieën:
• Samenwerkingvasthouden tussende
waterbeheerders inAmstelland door het
werkenaangezamenlijkeacties;
• Doorwerkinginplannen enprojecten.
Zovormtdestroomgebiedsvisie eenvan
debouwstenen vanhet (ontwerp-)
StreekplanUtrecht engaanwaterbeheerdersmetdevisiedediscussieaan
metopstellersvanlandinrichtings-en
gebiedsgerichte plannen;
• Ondernemen met water:het actiefcreërenenbenutten vankansen voormeer
ruimtevoorwater.

Dezelaatstestrategieiswezenlijk vernieuwend voorprovincies,omdat hiermee
destapwordtgemaaktvan toelatingsplanologienaarontwikkelingsplanologie.Deze
strategiewordt toegepast in spiegelprojecten
zoals'Horstermeerpolder' en 'Dotterlandschap',dievanuit Habiforum zijngeïnitieerdrespectievelijk wordengesteund,enin
hetproject 'Transitieveenweidegebied' van
deProvincieUtrecht.Indezegebiedenliggenforse ruimteopgaven vanuit water.

Uitrookbeleid?
Tijdens debesprekingvandediscussienotaoverdestroomgebiedsvisie Amstelland
gavengemeenten en belangenorganisaties
aandestreefbeelden uitdevisieteherkennenenvaakooktedelen.Ditlaatstegeldt
nietvoorhetstreefbeeld voorhetveenweidegebied(deelgebied'Laag&Zomp',ziekaart).
Het,ookindeStructuurschema Groene
RuimteII, geformuleerde beleidvan vernattenmet alsdoeldebodemdalingtevertragen, conflicteert met hethuidige agrarische
gebruik(vooralgrondgebonden melkveehouderij).Dediscussiespitstzichtoeopde
oplossingen.Agrariërs inhergebied
beschouweneenbeleidvanvernatten zonder
schadeloosstelling,nietonbegrijpelijk, als
'uitrookbeleid'.Dewaterpartners komen
meteenvisievoordelangetermijn, waarovernoggeenintegraleafwegingen zijn
gemaakt.Oplossingen alsvernatten zijn
bovendieninsommigegebieden in tegenspraakmetplannen waarvan deinkt nét
droogisofwaarbij deschopnet indegrond
gaat.Ditgeldtbijvoorbeeld voordediepe
droogmakerijen waarnatuur en landbouw
ruimtekrijgt opplekken waardestroomge-

biedsvisiewateropgaven stelt.Weliswaar
voordelangetermijn, maardiekanzijn
schaduw vooruitwerpen. Destroomgebiedsvisieheeft daardoortoteenaantal politiek
gevoeligekwestiesgeleid.

Meervoudig ruimtegebruik
Inhoudelijk liggenfunctiecombinaties al
snelvoordehand:cultuurhistorie,recreatieen
wateringedeeltenvandeNieuweHollandscheWaterlinieeneenaantrekkelijkecombinatievanwaterenwonenindepolderRijnenburgbijUtrecht(project'Dotterlandschap j .
Ookinde(diepe)droogmakerijenzijndergelijkecombinatiesdenkbaar.Inhetveenweidegebiedzijndemogelijkeontwikkelingenen
daarmeekansenvoormeervoudigruimtegebruikminderduidelijk.Vanoudsherishet
veenweidegebiedagrarischingebruiken
beheer.Tochzijndenatuurlijke omstandighedenvoordeland-entuinbouwnietgunstig:
hogewaterpeilen,ongunstigekavelstructuren,
bodemdaling,sluipendevernattingenhierdooreenongelukkigebeheerssituatie.Daarnaastbaartdeonzekeretoekomstvande
Nederlandseland-entuinbouwinEuropees
perspectief,endusookinAmstelland,grote
zorgen.Dealgemeneverwachtingisdatin
2010hetaantalagrarischeondernemersis
gehalveerdalsgevolgvantoenemendeinternationaleconcurrentie(liberaliseringenelders
veelgoedkoperegrondenarbeidskrachten).
Dezeonzekeretoekomstvandemelkveehouderijisnietalleeneenprobleemvoordesector
zelf Desectordraagtinsterkematebijaanhet
bewarenenbeherenvanhetcultuurhistorisch
zowaardevolleveenweidegebied.Eengebied
waaidestedelinguitdeDeltametropoolsteeds
meerrustigwilwonenenrecreëren.Complexe
wateropgavenkunnen hieralleenmaarduurzaamwordenopgelosrdoorzeinditbredere
perspectiefteplaatseneninsamenhangmet
andereopgavenaantepakken.Bestuurders
moetenkeuzenmakenoverdetevolgenoverlevingsstrategievanhetveenweidegebied.
Hiertoebehoortookhetruimtedurvenbieden
aanplattelandsondernemers enaan'rode'
functies alsfinanciëledragervoor'groene'en
'blauwe'opgaven.Ditbetekenteenwezenlijk
anderekoersdanherbestaande,meerconserverenderuimtelijkebeleid(zoalsvastgelegdin
bestemmingsplannen).

Pioniers laten zien dat het kan
Indelenvanhet deelstroomgebied
Amstelland wordtallangergewerktaaneen
duurzame(her)inrichtingvanderuimte met
water,bijvoorbeeld inde Horsrermeerpolder.
Naastdegebruikelijke actorenspelennieuwe
spelerseenhoofdrol (inhet Spiegelproject
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Gracht &Groen:
• watersysteemafstemmen op stedelijk gebied
• ecologisch gezondwater met hogebelevingswaarde
• waterbergingalsdrager ruimtelijke kwalitei
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Horstermeerpolderbijvoorbeeld Habiforum
enbewonersvereniging].Dezekrijgen binneneenverkenningexplicierderuimteom
coalitiesvoorrebereiden tussen bestaande
organisatiesenpioniers.Indiverse projecten
isimmersgeblekendatpersonen hetverschil
makenenlangnietaltijd deotganisatie.In
hetptoject 'Transitie veenweidegebied',spelenagrariërs inhetgebiedzelfde hoofdtol.
ProvincieUtrechtzoektactiefnaar pioniers
inditgebiedensteunt henmetalsdoeldat
dezeagrariërsuiteindelijk zelfinhun inkomen kunnen vootzien.'Blauwediensten',
afspraken tussenboerenen waterschappen
overwaterbeheer, behorenuitdrukkelijk tot
demogelijkheden.InNoord-enZuid-Holland isal ervaringopgedaan met pilotprojectenzoals'Boerenmet water'.Ookhier geldt:
pioniers moeten hetdoen!Bijhet uitwerken
van'blauwe'en'groene'diensten ishet
belangrijk vraagenaanbodgoedopelkaaraf
testemmen.Dezevormvanverbrede landbouwzalnietvootalleboetenuithetveenweidegebiedeenaanvaardbaar inkomensniveaukunnen genereren.Andereeconomische
dragersblijven nodig.

Financiering nog niet rond
Nietnieuwnatuurlijk, maarzeerrelevanrvoorondernemen metwater,isdenoodzaaktothettoepassenvannieuwe financie50
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ringsvormen.Alleelementenvanhetlange
termijn srreefbeeld voorAmsrellandrealiserenkostenkelemiljarden euro'svoorde
komende50jaar.Ingebiedenwaareen forse
ruimtelijke wateropgavegeldt,ishetdanook
noodzakelijkomonrwerpen uittewerken
metdaaringeldgenerendeonderdelen.Inde
Horstermeerpolderzoekenberrokkenen naar
mogelijkheden voorrealisatievanextra
woningbouwenrecreatietenbehoevevan
ruimrelijkekwalireirsverbeteting énvoorhet
sluitend krijgen vandeexploiratie.Niet
alleenpubliekgeldderhalve!

Aanbevelingen
Etvaringentotopheden met meervoudigruimtegebruik inAmsrelland leiden tot
devolgendeacht aanbevelingen.Indeverkenning'Transitieen trendbreuken inher
waterbeheer' wetktdeProvincieUtrecht
dezeaanbevelingen opditmoment uit in
samenwerking met hetInternarional Cenrre
forIntegrativeSrudiesvandeUniversiteit
van Maastricht.
• Laatwarerinspireren tot ruimtelijke
kwaliteit!
Hetgezamenlijk formuleren vanstreefbeeldengeeft eenkoersvoordetoekomst.
Gééndictaatmaareeninspirariebron voor
allerleiplannen enprojecren. Ofzoals schrij-

verenpilootSaint-Exupéty schrijft in'The
WisdomofSands':"Ifyouwant tobuilda
ship,don't drum up thementogather
wood,dividerheworkandgiveorders.
Instead,teachthem toyearn forrhevastand
endlesssea".Doorresrrevennaareenintegraleverbereringvanderuimrelijke kwaliteit wordtvoorkomendatoplossingen alleen
eenmeetwaatde hebben voordekorte tetmijn;
• Onderneem enontwikkelmet water!
Bijnavanzelfsprekend vormen stroomgebiedsvisies bouwsrenen voor formele
plannen zoalshetstreekplan en vertrekpunt
voornadereberekeningen met normenvoor
wateroverlast.Dezeplannen en normen
worden vooralgebruikt als toetsingskader
enbiedengeengaranrievooruitvoering.
Maakdaaromookgebruikvandetrend om
'onrwikkelingsplanologie' toetepassenen
laatwater alsvliegwielwerkenomdeambitiesvanRijk,provinciesenwaterschappen te
verwezenlijken;
• Passtraregische planningtoe!
Laatdestreefbeelden dekoersbepalen
vanactiesopdekorretermijn enrichtde
energieopdeuitvoeringvandezeacties.Het
isnietnodigdatinéénkeerde srreefbeelden
worden behaald.Beschouwdeuitvoerbare
projecren eerderals experimenteerruimte
waatbinnen delangetermijn koerswordr

uitgeprobeerd. Hetbewust openlatenvan
dezeruimtevergteenomslagindenkenen
leidtookweltotspanningen met vigerende
afspraken. OfzoalsSaint-Exupéry formuleert:"Asfot the future, your taskisnot to
forsee it,but toenableit".Nieuwe werkwijzen ommetdezespanningomtegaan
moetengaandewegnoguitkristalliseren en
zijn voornamelijk toetepasseningebieden
meteenforse ruimtelijke wateropgave;
• Werkmetpioniers!
Zet,bij hetbedenkenwieaantafel komt,
demenscentraalennietorganisatiesof
afdelingen. Hetzoekennaarenvindenvan
meerwatet ineenruimtelijke atena staatof
valtmetdeinzetenvaardigheden vanpersonen.Sluitalsplanvormerenbestuurder aan
bij pioniersenzorgdateengroep toekomstgerichteenoplossingsgerichte personen aan
delatstaatvoorderealisatievan projecten;
• Wetknieuwefinancieringsvormen uit!
Ingebiedsontwikkelingen wordenervaringenopgedaanmet nieuwe financieringsconstructies.Privatefinanciering van
(deel)plannen isdikwijls noodzakelijk en
vaakookmogelijk.Ditvergtweleenzorgvuldigprocesvanformuleren van randvoor-

waardenenfasering.Dezeervaringen zijn
zeerrelevantvoorruimtelijke wateropgaven
zoalsinAmstellanden makendanook
onderdeeluitvandegenoemde projecten;
• Professionals ruimteenwater:zoek
elkaarop!
Alleenmetovertuiging énbegripvoor
andereruimtelijke opgaven kunnen wateropgavenenstreefbeelden eengoedeplekvetoverenineenruimtelijke atena.Dekwaliteit
endeuitvoerbaarheid vanvisiesen plannen
neemttoewanneerplanologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en
financierings- enwaterdeskundigen van
meetafaansamenwerken.Alswaterpartners
inAmstelland ervarenweeenwarme
belangstellingvandezedisciplinesvoorde
projecten, hetgeentoteenmeerwaardevan
deplannen envisiesleidten tegelijkertijd
hetplezierinhetwerkverhoogt;

bestuur ishet deuitdaging omdaarbij niet
alleenmetdesnelleinkoppersaandeslagte
gaan,maarookdebestuurlijke moed tehebbenomgevoeligekwestiesaantepakkenen
ineenaantalgebiedeneen ruimtelijke
transformatie opgangtebrengen.Ditvergt
denodige flexibiliteit envtaagtvooralook
om lef;
• Leeraldoendeendoeallerende!
Nieuwewerkvormen zijn nodigom
complexeopgavenaantepakkenzonder in
devalkuilvanstroperigeplanprocessen te
vallendieleiden tot halve oplossingen.
Bovenstaandeaanbevelingen kunnen
daarbij helpen.Indepraktijk vanconcrete
projecten moetendezewerkwijzen verder
worden ontwikkeld,methetideedatvooruitgangalleeneenkanskrijgt dooraldoendetelerenenallerendetedoen. <f

• Toon lef!
Samengevat moeten inspirerende initiatieven,gebaseerdopeenwenkendperspectief latenziendathetkan.Projecten, die
kunnen rekenen opsteun vandedirect
betrokkenen endiefinancieel rondzijn te
krijgen, maken kansvanslagen.Voorhet
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Royal Haskoningiseen onafhankelijk,wereldwijd opererend,adviesbureau. Debasis van ons bureauwerd in 1881gelegd.Inmiddels bundelen
meer dan 3.000 professionals gezamenlijk een brede kennis en ervaring.Geworteld in een technische achtergrond,bestrijken wij met onze
adviesdiensten het brede veld van de interactie tussen de mens en zijn omgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur
& transport, architectuur & bouw, installatietechniek,milieu,water, kust & rivieren en maritiem.
Voorde adviesgroep Afvalwater van dedivisieWater zijn wij momenteel op zoek naar een aantal:

Afvalwatertechnologen (m/v)
Jouw rol
Als afvalwatertechnoloog houdjeje bezig met het zelfstandig

Onze arbeidsvoorwaarden
Royal Haskoning biedt een uitstekende werksfeer waarin collegiali-

opstellen van procesontwerpen van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

teit en ontwikkeling van de medewerkers een belangrijke spil zijn.

Jewerkt in teamverband met overige betrokken disciplines en werkt

We werken met een op persoonlijke competenties gericht ontwikke-

procesontwerpen uit tot definitieve ontwerpen van afvalwaterzuive-

lings- en beoordelingssysteem. Deopleidingsmogelijkheden zijn

ringsinstallaties.Daarnaast maakje analyses,voerje troubleshooting

gericht op de ontwikkelingvan vaardigheden entalenten. Dit

uit en stelje modelberekeningen op aan de hand van praktijkgege-

geheel combineren we met een uitstekend pakket flexibele

vensvan bestaande installaties.

arbeidsvoorwaarden,waaronder een bedrijfsspaarregeling,
parttime werken en opfrisverlof.

Jouw profiel
Jebeschikt over een afgeronde opleiding op HBO/academisch

Interesse?

niveau met als specialisatie waterzuivering en/of milieutechnolo-

Benje geïnteresseerd in dezevacature,stuur danje sollicitatie per

gie.Je hebt kennis van de moderne afvalwaterzuiveringsprocessen

brief of e-mail naar:Royal Haskoningt.a.v.Marie-CecileRossen,

en beschikt over 2tot 5jaar praktijkervaring met afvalwaterzuive-

Human Resources Management Postbus 151 6500 AD Nijmegen,

ringsinstallaties,opgedaan bij een ingenieursbureau,waterschap of

e-mail: mc.rossen@royalhaskoning.com

in de industrie. Daarnaast hebje affiniteit met statische en

Voor meer informatie omtrent dezefunctie kunje contact opnemen

dynamische rekenmodellen.Jebent initiatiefrijk,zelfstandig en

met: Hans Maas,hoofd adviesgroep Afvalwater,

nauwgezet inje werk.Jebeschikt over goede communicatieve

telefoon (024) 3284636.

vaardigheden,bent goed in staat in teamverband te functioneren
en hebt enthousiasme voor het vak.
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