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'WATERBEHEER 21E E E U W '

Stroomgebiedsvisiesin
noordoost-Nederland
Hetafgelopennajaarzijndeverlangdestroomgebiedsvisiesopgesteld.Inditartikelkomendievan
Groningenennoordoost-DrentheendievanVecht/ZwarteWateraan bod.Destroomgebiedsvisievan
Groningenennoordoost-Drenthekreegalstitel'Overlevenmetwater'.Debetrokkenprovinciesen
waterschappenzettenhieringezamenlijkdekoersuitvoorherwaterbeheervoordekomendedecennia.
Deinzetvormteenrobuust^flexibelwatersysteemtegendelaagstemaatschappelijke kosten.Omditte
bereikenkiezendebetrokkenpartijenervoorzoveelmogelijkgebruiktemakenvandenatuurlijke
processen.Pergebiediseenkoersbepaald,diemetaltijd begintmetdeeerstestapindemts'vasthouden-bergen-ajvoeren'.
Deprovincies Groningen enDrentheen
dewaterschappen lijken daarmeeafte wijkenvanhetwaterbeleidzoalsdatdekomendedecennia voorNederland voorgestaan
wordt.Niets isechter minderwaar.Zegaan
juist verderopdewegdiedeCommissie
Waterbeheer 21eeeuwinsloeg.Eenwegdie
leidtnaareenmeer natuurlijk functionerendsysteem,waarbinnenzoveel mogelijk
gebruik wordtgemaakt van hydrologische
processenbijhetbeheervanhetsysteem.
Diekoersgeldtnietalleenvoor maatregelen
tervoorkomingvanwateroverlast, maar
juist ookvoordewaterkwaliteit,zeespiegelstijging, verzilting,wateraanvoerende
inrichtingvandewaterketen.
Metdevisiegevenprovinciesenwaterschappenaanoptermijn eenanderekoerste
willenvolgen.Maarisdaarvoorvoldoende
draagvlak?Daaroveristotophedennoggeen
bredemaatschappelijke discussiegevoerd.
Datgebeurtinéénvandekomendejaren.
Tegelijkertijd moetendeprovinciesenwaterschappennogenkelebelangrijkevragen
beantwoorden:Hoegaanwebinnendeeigen
visieommetdeverziltingendeproblemen
metdeaanvoervanwater?Enwatmoeter
gebeurenbinnenhetstedelijkgebied?
InGroningenenDrenthe wasvanwege
dewateroverlastvan 1998eenorganisatiestructuur aanwezigwaardooreenminof
meervliegendestartkonwordengemaakt
metdestroomgebiedsvisie.Onder leiding
vandestuurgroep Water2000+werdeen
projectgroep gevormd metvertegenwoordigersvandewaterschappen HunzeenAa'sen
NoorderzijIvest,deprovinciesDrentheen
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heden.Grontmij heeft devisiesamenmetde
opdrachtgevers opgesteld.
Negenpartijen enevenzoveel meningen.
Datwaskortgezegddestartvanhet project.

Hetjaar2002stondvooralleprovinciesen
waterschappeninhettekenvanhetopstellenvandestroomgebiedsvisies.De
opdrachtwaszoweleenkoersuittezetten
voorhetwaterbeheertot2050meteen
doorkijknaar2100alshetaangevenvande
tot2015tenemenmaatregelen.Debedoelingwasdatuiterlijk in2005(inmiddels
2007)destroomgebiedsvisiesinde
betreffende streek-enbestemmingsplannenzijnverwerkt.Uiteraardwasbijdeaanvangduidelijk datdebeschikbare tijd
beperktwas,metnameingegevendoorde
wensbegin2003 toteenNationaal
BestuursakkoordWatertekomen.De
ondertekeninghievanvondvorigeweek
plaats.

Zoalsvaakwanneeteenvisiemoetworden
gemaakt,blijken erbelangrijke interpretatieverschillen.Visiebetekentimmerseenbrede
kijk,zienswijze engedachtebeeld.Aanvankelijkontwikkeldedeprojectgroep vooraleen
visietenaanzienvandetenemenmaatregelen.DebredekijkvandeCommissieWaterbeheer21eeeuwwerdvertaaldnaardemanier

•
Deprovincieshebben,samenmethetrijk,gemeentenenwaterschappenin20orbesloten
Nederlandin 17deelstroomgebieden teverdelenenvoorelkvandezegebiedeneenvisieopte
stellen.DitisvastgelegdindeStartovereenkomst,dieuiteindelijk leiddetothetNationaal
Bestuursakkoord Warer,datop2julij.1.ondertekendisdoorallebetrokkenpartijen inhet
Nederlandsewaterbeheer.Vorigjaar warendeprovinciesklaarmetdeconceptvisies;nuzijnde
meestevisiesklaarofwordenafgerond.Bijhetopstellenvandestroomgebiedsvisie
Vecht/ZwarteWaterzijn,behalvedeprovinciesDrentheenOverijssel,ookdewaterschappen
GrootSalland,VeltenVecht,ReggeenDinkelenReestenWiedenbetrokken.

waaropinnoordoost-Nederland dewaterproblematiek(ofwelwateropgave)moestworden
opgelost.Datbleeknietvoldoende.Deopgaventenaanzienvandewaterkwaliteit, wateraanvoer,waterketenenhetstedelijk waterbeheerwarententijdevandeanalysesnog
onvoldoende uitgekristalliseerd.
Hetprincipevanniet-afwentelen ziende
provinciesenwaterschappen indestroomgebiedsvisieGroningen/noord- enoostDrenthe alsvolgt uitgewerkt:
• waterafvoer: deopdeboezem lozende
deelsystemen zulleneenzodanige
opvangenbergingvanwater moeten
hebbendatdetotale kwantitatieve
wateropgavevolledigopgevangen kan
worden ofzullen opeenzodanige wijze
moeten afvoeren datdeboezemgeen
extrawaterbezwaar ontvangt. Daarmee
dragendezegebieden nietmeerbijaan
dewateroverlast (alsgevolgvandeklimaatverandering) opdeboezem;
• waterkwaliteit:dekwaliteit vanhet uit
eendeelstroomgebied afgevoerde water
dient tenminste tevoldoenaandelandelijkvastgesteldenormen (voordekorte
termijn isdatdeMTR,opdelange(re)
termijn wordt,met inachtnemingvan
denatuurlijke achtergrondconcentraties,gestreefd naardegebiedsgerichte
normen (voordeWaddenzeeisdit laatstenu alhetgeval).Het ontvangende
gebiedwillenwenietbelasten met
bovenstroomse vervuilingsbronnen;
• waterketen:hetonttrekkenvanwateruit
hetwatersysteemtenbehoevevan
gebruikindewaterketenzouopzodanige
wijzeplaatsmoetenvindendatgeen
invloedwordtuitgeoefend ophet functionerenvanhetwatersysteem. Uiteindelijk
achtenwijeenontwikkelinginderichtingvanoppervlaktewaterwinningen en
dedaaraanverbonden kwaliteitsvereisten
meergewenstaangeziendaarmeede
invloedophetwatersysteemgeringeris;
• verdroging:verdrogingdientzomogelijkbij debronteworden bestreden;verhogingvangrondwaterstanden door het
verhogenvan oppervlaktewaterstanden
enhetbeëindigen van grondwateronttrekkingengenietdevoorkeurbovende

aanvoer vanoppervlaktewater naarverdroogdegebieden.

Terug naar vroeger, gebiedsgericht maatwerk
Opbasisvangeomorfologie enwaterhuishoudkundige infrastructuur bestaan in
noordoost-Nederland vijftypengebieden:
• hogergelegenzandgronden metde
karakteristieke beken,

hetvoormaligeengeheelvergraven
hoogveengebiedmetde karakteristieke
wijkenstructuur,
• hetlaaggelegenlaagveengebied meteen
intensiefslotenpatroon enenkelemeren,
• het Lauwersmeer
• endehogekleigronden,goed ontwaterd
enherkenbare kreekstructuren.

Inhetbekengebiedzijnnog belangrijke
elementenvandeoorspronkelijke structuur
voorhanden.Dezezijn hetopzichwaardom
beschermdteworden(intrinsiekewaarde)en
kunnengoedbijdragen aanhetbovenstrooms
vasthoudenvanwateromwareroverlastin
lägetgelegengebiedentevoorkomen.Een
'natuurlijk'waterbeheersluitgoedaanbijhet
ingezette natuurontwikkelingsbeleid.
Indelaaggelegenveengebiedenenhet
Lauwersmeerzalhetwaterzichlangs

Over leven
m e t v»é
Stroomgebiedsvisie
Groningen/Noord-en Oost-Drenthe
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natuurlijke wegverzamelen;hetligtdanook
voordehanduitoogpunt van duurzaamheid
dezegebiedendefunctie waterbergingte
geven,temeerdaargrootschalige waterberginghiergoedsamengaatmet functiecombinatiesnatuur (laagveengebieden)enrecreatie.Ditgebiedheeft eendermategrote
capaciteitdatrelatiefgemakkelijk(eendeel
van)hetwaterbezwaar vanaanliggende
gebieden kanwordenopgevangen.Een
waterbergende funcrie inditgebied sluit
goedaanbijdeliggingvandenureedsaangegevenmogelijke watetbergingsgebieden.
Inhetvoormalighoogveengebied isweinigmeerovervandeoorspronkelijke srructuur.Dehuidigetechnische inrichtingvan
hetwatersysteem metzijn kenmerkende
wijkenstructuur kunnen weinzekerezin
beschouwen alseencultuurhistorisch erfgoed.Zoweluitoogpunt vanhetvoorkomen
vanwateroverlastalshetverminderen van
dewateraanvoerbehoefte ishetgewenst hier
watertebergen.Herhandhaven vaneen
technisch ingericht watersysteem waarbinnen (uiteraard) natuurlijke elementen een
plaats kunnen krijgen biedtmaximale ontwikkelingsmogelijkheden voorhetveenkolonialegebiedensluitdaarmeegoedaanbij
hethuidigebeleid.

teits-alsde waterkwaliteitsmaatregelen.
Vasthouden vindenzeechtergeendoelop
zich,maareenmiddelomhethydrologisch
systeem teversterkendoormeer waterinde
bodem telaten infiltreren, ofomdoorbeperkingvandeafvoer wateroverlast elderste
voorkomen.Ingebieden waarzedezedoelen
nietnastreven, isvasthouden minder relevant.Datneemt nietwegdaterookeconomischeargumenren kunnenzijn dieeen
keuzevoorvasthouden rechtvaardigen
bovendebouwvanextra gemaalcapaciteit,
aldusdeopstellers vandestroomgebiedsvisie Groningen/noordoost-Drenthe.

Metdestroomgebiedsvisie zijn decontouren aangegeven.Dewaterschappen ende
provincieswillennueennadere uitwerking
perdeelstroomgebied.Specialeaandachtis
dan nodigvoordeinrichtingvandewaterketen,hetwaterkwaliteitsbeheer, herwater
instedenendewateraanvoer.Aspectendie,
vanwegedetijdsdruk, nuonderbelicht zijn
gebleven.Vanbelangbijhetdefiniëren van
demaatregelen perdeelstroomgebied iseen
integrale aanpak.Als helofytenvelden ingerichrebergingsgebieden dragen bijvoorbeeld
nieralleenbij aandewaterafvoer, maarook
aanhetverbeteren vande waterkwaliteit.

Een nieuwe drietrapsraket!

Medeopbasisvandestroomgebiedsvisie
zullentot2015denodigemaatregelenworden
uitgevoerd.Daarmeezijn forsebedragen
gemoeid.AlleenopgrondvandewateroverschotproblematiekisvoorGroningenen
noord-Drentheeenbedraggeraamdvancirca
0,75miljard euro.Ruimeenderdedeelhiervan

Ronddestroomgebiedsvisiemoetnogde
nodigebesluitvorming plaatsvinden, niet
alleentenaanzienvandevisiezelf,maarook
overdewijze waaropdezewordtverwerkrin
het provincialeengemeentelijke ruimtelijke
beleid.

Inhetzeekleigebiedzijn weliswaargeomorfologisch belangrijkestructuren aanwezig(kreken/slenken)dochhetherstelvan
dezeelementendraagtnietbijaanhetverminderen vandewateroverlastproblematiek.
Juistvanwegedemogelijkheid het wateroverschotdirectophetbuitenwater telozenzonder lagergelegendeelsystemenhiermeete
belasten achtenwijhethierminder relevant
omwatervasttehouden.Metnamevanuit
economischperspecriefzalhierdeoptimale
combinatievanwaterbergingen uitbreiding
vangemaalcapaciteitwordengezocht.

V."

Hoe past devisie inhet
WBzi-beleid?
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw
spreektinhaaradviesovereenverplichte
drietrapsstrategie.Datdwingende karakter
wordtnietovergenomen indenota'Anders
omgaan metwater'.Indienotawordt aangegevendatdesystematiekvandedrietrapsI

'

functionerend watersysteem.Datbeeld
omarmen deprovinciesGroningenen
Drentheendewaterschappen.Zewerken
hetverderuitvoorzoweldewaterkwanti48

H20

14/15-2003

jßm

egenda
,g lk„ild„ „ „ _
^"Tl""»"'*»"y,~li*"»""'*"«i<»"'""*»*»
1S i
^=z:w 1 - 1<•»'••«'**•»"<
[ ! •

strategieeengoeduitgangspunt vormt.Bij
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Tot 2050

isnodigomhetregionalewatersysteemop
ordetekrijgen.Concreteplannenomgrootschaligewaterbergingsgebieden interichten
endeboezemkadesteverhogenzijnreeds
gemaakt.Metderealisatieisalbegonnen
(Westerbroeksemadepolder enRolkepolder)of
dezestartopkorretermijn (BlauweStad).Ook
eenderdedeelvandekostenisvoortsnodig
omdeextraneetslaginhetstedelijkgebiedte
verwerken.Deprobleemverkenning bij
gemeentenverkeertnogineenprilstadium,
waardoorgrootschaligeuitvoeringdeeerste
jarennognietzalplaatsvinden.Deoverige
kostenzijn voorhetopordehoudenvanhet
watersysteem.Viareedsbestaande projecten
wordtdiezoveelmogelijkgerealiseerd.Pasna
eennadereuitwerkingopdethema's waterkwaliteitenwatertekortkanhetvolledige
maatregelpakketworden samengesteld.

Conclusies
• Hetadagium 'vasthouden -bergenafvoeren' wordt tegenwoordigtepasen
teonpasgebruikr.Inplaatsvaneen middellijkt hetsteedsmeereendoelopzich

teworden.Tochbestaangoede redenen
omhiermee bewust omtegaan en hiervansomsookbewustaftewijken.De
stroomgebiedvisie 'Overleven met
water'laatziendatgebiedsgericht verschillendekeuzeskunnen worden
gemaakt.Niet hetvasthouden ofhet
bergen ishetdoel,maar eengoed,veilig
enduurzaam waterbeheer tegen delaagstemaatschappelijke kosten;
• Hetprincipeomwateroverschot nietaf
tewentelenoplagergelegengebieden
vindtalominstemming.Hetzelfde principe,nietafwentelen, ziendeprovincies
Groningen enDrentheendewaterschappenindezeprovinciesookgraag
doorgevoerdopandereterreinen inhet
waterbeheer.Destroomgebiedsvisie
geeft daarvoordenodigeaanzetten,hoeweldetijd tebeperktwasomdattenvolleuittewerken.Aandachtdientermet
nametezijn voordewijzewaaropde
waterketen functioneert endeontwikkelingvaneengezondwatersysteem inde
wegstaat;

• Hetwatersysteem in noordoost-Nederland moetopeenmeer natuurlijke
manier opordegehouden worden.Dat
vergteenomslagindenkenentijd, tijd
omgoedeintegrale gebiedsuitwerkingen temaken entijd omallemaatregelenuit tevoeten;
• Metdestroomgebiedsvisie 'Overleven
metwater'slaandebetrokken waterbeheerdersenbestuurders in noordoostNedetland eennieuwerichtingin,die
gebaseerd isophethuidigebeleid,maar
ookisgevoeddoornieuwe inzichten.
Sommigeambitieuzeprillegedachten
zullennader moeten worden uitgewerkt.Maardewilbij allepartijen, provincies,waterschappen engemeenten is
aanwezigomsamendeplannen uit te
voeren.C
BjarturSwart (Grontmij)
Simon Troost (Provincie
Groningen)

Stroomgebiedsvisie Vecht/Zwarte Water
DeprovinciesDrentheenOverijssel presenteerdenonlangsdestroomgebiedsvisievan
hetgebiedVecht/ZwarteWater.Indeze
regio,meteenoppervlaktevan630.000hectarehetgrootstedeelstroomgebied,liggen
enkelegebiedenwaareenverhoogdekans
opwateroverlastbestaat.Ditkanworden
voorkomendoormeerruimtevoorwaterte
creëren,maarookdoorbijdeinrichting
vanhetgebiedrekeningtehoudenmetdit
risico.Voorhetwaterzou5000hectaremeer
nodigzijndannu.Detotalekostenhiervan
bedragennaarschatting 1,5miljardeuro.
Volgensdeopstellersvandevisieismeer
ruimtevoorwater,zowelin dagelijkse
omstandighedenalsinextreemnatteperioden,noodzakelijk.Debenodigde5000hectaregrondzoukunnenwordengevonden
instrokenlangsdebestaandewatergangen.
Inextreemnatteomstandigheden isook
dezeruimtenietgenoegenzullenbepaalde
gebiedenonderlopen.Ingebiedenwaarop
dekanshieropeensindehonderjaarisof
vakermaginprincipegeenbebouwing
wordenneergezet.Hiergeldteen'nee,tenzij'-beleid.Ingebiedenmeteenoverstromingskansvaneensinde250jaargeldteen
'ja,maar'-beleid.Hierdoor blijft debestaandetuimtevoottijdelijke waterberging
gehandhaafd.Misschienisplaatselijk extra

ruimtenodig:ditwordtineenvervolgtrajectonderzocht.Danwordtookgekeken
naarwateroverlastveroorzaaktdoorderioleringenhetgrondwater.
Desttoomgebiedsvisieleiddeooktothet
vastleggenvanhetkadeivanhetGewenst
Grond-enOpprvlaktewaterregime(GGOR).
Hierinwordendrietypenonderscheiden:
eenGGORvoorlandbouw(landbouwgerichtewaterhuishouding),éénvoorlandbouwgerichtewaterhuishoudingmetontwateringafgestemd opgraslandenéén
gerichropnaruur.Deeerstetweeontlopen
elkaarnietveel,afgezienvaneenverschilin
ontwateringsdiepte.Bijdenatuurgerichte
GGORwordtvooralrekeninggehouden
meteisendiedenatuur stelt.Deaanduidingenbetekenen nietdatdatallegrondgebruiklandbouwofnatuur moetworden.
Deaanduidingengeveneenvertrekpunr
voorhetGGORaan.
Dezestroomgebiedsvisiewordtgebruikt bij
hetopstellenvandeprovincialeomgevingsplannen.Hetiseenadviesaande
bettokkenovetheden.Viaeenregionaal
bestuursakkoordwordendebetrokken
ovethedengevraagdomintestemmenmet
devoorstellenenmaatregelenuitdevisie.
Ookmoetenzijzelfdevisieinpassenin

hun beleidenplannen.Hetbeleiduitde
stroomgebiedsvisiewotdtinDrenthedirect
vertaaldineennieuwomgevingsplan;in
Overijsselwordtdevisiegelijktijdig met
hetReconstructieplan indeProvincialeStatenbehandeld.Daarnawordthetbeleid
vettaaldinhetstreekplanenhetwaterhuishoudingsplan.
Dekomendetweejaarwordendehydrologischemodellenvoorhethelestroomgebiedverbeterdenopelkaarafgestemd.De
voorstellenuitdevisiewordennader
geconcretiseerdenbinnenhetstroomgebiedopelkaarafgestemd.Daarbij wordt
ookdetelatiemetdeIJsselenhetIJsselmeet
betrokken.Devoorgesteldemaatregelen
hebbenbetrekkingophetbehoudenen
eventueelvetgtotenvandeveerkrachtvan
hetwatersysteem.Inhet vervolgtrajecr
wordendeuitvoeringvanWaterbeheer21e
eeuwendeKaderrichrlijnWatergeïntegreerd.
InhetkadervandeEuropese Kaderrichtlijn
WaterwordtooksamengewerktmetDuitse
waterbeheerders.Eenvoorbeeldhiervanis
hetprojectDinkelPlanung.VoordeVecht
wordtnogoverlegdmetdeDuitsepartners
overeengelijksoortig project.
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