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SPIEGELDAG WATER E N R U I M T E

Concretewaterplannen
wachtenop
besluitvorming
Grotebelangstelling bestondopn novembervoordeSpiegeldagWaterenruimteinhetWorldTrade
CentreinRotterdam.Deorganisatie,Habt/orumenAquaDeltaForum, richttezichditjaar vooralop
deuitvoeringvanruimtelijkeprojecten metwater.Veelbelangstelling trokhetplanvande bewoners
vandeOverdtepsePolder,eenpolderaandenoordrandvanNoord-Brabant,dieopdenominatie
staatomalsnoodovcrloopgebiedregaan/ungereii.HoewelstaatssecretarisMêlanteSchultzvanVerkeerenWaterstaatnognietvooruitwildelopenopdebesluitvorming ronddeOverdiepsePolder,gaf
zewelaanpositie/testaantegenoverdeinbrengvandebewoners,dievoorstellenhunwoningenen
boerderijenovertebrengennaarnogtebouwenterpenindepolder.
EvenalsdevoorgaandeSpiegeldagen
stondookdezeaflevering inhettekenvan
meervoudigruimtegebruik. Volgensde
staatssecretaris lijkt ditbegrip tegenwoordig
eentoverwoordvoorvanallesennogwat.
"Meervoudig ruimtegebruik moet inhoud
gaan krijgen".Schultzverweesnaar voorbeelden inGouda,waarplannen bestaan
voordrijvende woningen indeZuidplaspolder,eenerglaaggebiedaanderandvande
stad,endereedsgenoemdeOverdiepsePol-
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derbijWaspik."Hierkomen debewoners
metconcreteplannen,dieruimte latenvoor
waterbergingenhuneigen bedrijvigheid".
DeNoord-Hollandse gedeputeerde
ruimtelijke ordeningHenryMeijdam kwam
meteenvoorbeeldvan publiek-private
samenwerking:devernieuwde plannen rond
hetWieringenrandmeer(ziekader).Een
nieuwmeergaathiersamenmetnieuwe
woningen,eennieuw recreatiegebied eneen
impulsaanderegionaleeconomie.

DirkSijmons

PetervanRooijvanHabiforum bekritiseerdehetveelvuldiggebruik(2000maal
afgelopenjaar)vanartikel 19,dattenkoste
gaatvandenatuur inhetalgemeenenwater
inhetbijzonder. Verdernoemde hijhet
onbetamelijk datdeoverheid zichterugzou
trekkenophetgebied vande ruimtelijke
ordeningendeplannenmakerij overlaataan
alleenburgers.Overde Horstermeerpolder,
waarvoortijdens devorigeSpiegeldagveel
aandacht bestond,zeihijhetvolgende:"We
zijndaartesnelaandeslaggegaan.Hetontpolderenbleekmogelijk. Dewoningbouwin
dezediepstepoldervanNederland zoudaardoorverdwijnen. Demeestebewonersleken
aanvankelijk positieftegenoverdeplannen
testaan.Maardezezomerbleekdatniethet
gevaltezijn.Wievertegenwoordigt nude
betrokken bewoners?Hebbenweaanvankelijkmereenniet-representatievegroepmensengesproken?"
DirkSijmons van landschapsarchitectenbureau H+N+Speperdedeaanwezigenin
Rotterdam nogeensdezwareopgavein
waarvoorNederland dekomende decennia
staat:voormeerveiligheid vanhetwatersysteemis90.000hectaregrond nodig,voor
retentie25.000hectareenvoorkleinschalige
natuurlijke maatregelen 375.000hectare.
Omdatdehectaresaanverhardoppervlakde
laatstejaren enorm toegenomen zijnen vrijwelnergensindeRandstadnog ruimte
bestaatomwaterrebergen,isalle flexibili-

Expert Meeting on
Urban Flood Management
ParellelaandeSpiegeldagWaterenRuimtevondeenintegrale bijeenkomstplaatsonderdetitel'InternationalExpertMeetingonUrban
FloodManagement'.Desessiekwamvoortuitdecontacten tijdens
hetderdeWereldWaterForuminKyotoafgelopen maart.DeorganisatielaginhandenvanAquaDeltaForum enhetNWP(PMCWateren
Ruimte),hetMinisterievanVerkeerenWaterstaatenhetEuropese
netwerkSPID'O.
Desessie,diewerdvootgezetendoordr.AndraZsolli-Nagy(UNESCO),hadtotdoelomeengezamenlijke Europeseinternationalekennisagenda optezetten.Daaraangekoppeld moetenconcreteprojectinitiatievenontwikkeld worden.Desessiewerdbijgewoonddoor
ruim50expertsophetgebiedvan'FloodManagement',afkomstig uit

teitverdwenen.Alleentussenboezems kunnennogruimte bieden.Sijmons verwees
naar hetplanDeltaMetropool,een
'groen/blauw netwerk' in west-Nederland,
dateventueelgekoppeld kanwordenaande
HollandseWaterlinieendeStellingvan
Amsterdam.
VolgensWillemVerbaanvanDuraVermeer looptNederland inmiddels achter bij
anderelanden.Debouwsector isslechtaangetaktopdewatersector endeoverheid,
meent hij.Tussenbouwlocatiesen waterbergingbestaateen "mismatch".
DijkgraafSchaapvanGrootSalland
zorgdevooreenrustpunt inde bijeenkomst.
Hijpleittevooreensamenwerking oppraktischepunten, niet tehoogdravend enzonderdaarbij aaneikaars taken tezitten.Want
datisvolgensSchaapdodelijk. "Iedereen
gaatzichdandirectdefensief gedragen".
Zijn eigenwaterschapzocht samenwerking
met tweegemeenten ophetgebiedvanrioleringenmetallegemeenten inhetwerkgebiedomeenbetereafstemming te krijgen
tussendewaterzuiveringenderiolering.Dit
leidt inmiddels toteenbehoorlijke reductie
vandekosten.Schaapwaarschuwde deaanwezigen ervoornietmeetedoenaan hypes
indewaterwereld.Hij noemdealsvoorbeeldenhet financieel waterspoor, waterketenbedrijvenenhetroepenomafschaffing van
dewaterschappen.

Realiteit
OokDirkSijmonszerteiedereenweer
eventerugopzijnofhaarvoeten.DedoorsneeNederlander heeft volgenshemnogniet
doorwatvootgrotewaterprojecten etaanzittentekomen.Sijmons sprakovereenimmensewateropgave,diehetNederlandselandschapflinkzaldoenveranderen.Alseen
projectconcreetwordt,schrikkendebewonersmeteen.HijnoemdedeHorstermeerpol-

Nederland,EuropaenenenkelenbuitenEuropa(o.a.IndiaenBrazilië).DemeetingstarttemeteensessievanhetministerievanVerkeer
enWaterstaatwaarindeEuropesebeleidsonrwikkelingophergebied
vanhoogwatercentraalstond.DerestvandeExpertMeetingwas
opgebouwdrondomdriethemasessies:'Landuseandwatermanagement','Floodresilenceinthebuildenvironment'en'Climatemodellingandfloodinsurance'.
Aanheteindvandemeetingzijnenkeleconclusiesmetbetrekking
totdekennisagendaendeprojectmogelijkheden geformuleerd.Ter
verdereuitwerkingdaarvanwordtindekomendewekeninsubgroepenaandezemateriegewerkt,waarnatijdens eenvolgendesessie(2526maart 2004inParijs)desamenwerkingindezegroepverderwordt
vastgelegdengeformuleerd. Inhetnajaar van2004vindvervolgens
eenvervolgsessieinNederlandplaats.Nederlandzalinditprojecteen
initiërendeenleidenderolvervullen.

deralsvoorbeeld."NIMBYinhet kwadraat".
PetervanRooykritiseerde vervolgensde
filmpjes optelevisiemetPeter Timofeeff
overdegevolgenvande klimaatveranderingenvoorhet waterbeheer. "Deboodschapis
nierduidelijk. Demensen snappen die filmpjes niet".Hij riephetministerie vanVerkeerenWaterstaat opmeteenduidelijk verhaal tekomen."Dansnapt debevolkinghet
wel".

Plannen
'sMiddags kwamen enkeleconcrete
plannen aanbodwaarin meervoudig ruimtegebruik centraalstaat:indeOverdiepse
Polder,bijArnhemenBergenopZoomenin
Rotterdam.Bewonersofplannenmakers

kwamen aanhet woord,waarnavierpolitici
hetovernamen.Groenlinks endeSPontbraken,welaanwezigwarenJanBoelhouwer
(PvdA),JanGeluk(WD),Borisvander Ham
(D66)enErikvanLith(CDA).Zij spraken
vooraloverderragebesluitvoimingdoorde
rijksoverheid énoverhet plan metdeOverdiepsePolder.Datplankreegallewaardering.Boelhouwer schoffeerde deRottetdamsewethouder LucasBolsiusdoorzijn vraag
omeenrijksbijdrage aandewaterplannen in
destadmeteenresoluut neetebeantwoorden,omdat hetomstedelijk waterbeheer
gaat. f,
Foto's:Pieter Machielsen
(NFP Photography)

DeProvincieNoord-Hollandgaatmetenkelepubliekepartijen werkmakenvanhetWieringerrandmeer.Herideestamtuit 1989enzorgtervoordatWieringenopnieuweeneilandgaatworden.Voordeaanlegiseenzogeheten ontwikkelingscompetitiegestarr,diemoetleidentoteen
publiek-private samenwerking.
Depubliekepartijen inhetgebied,deProvincieNoord-Holland,degemeentenWieringenen
Wieringermeer enhetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier,willenindit project
samenwerken metmarkrpartijen. Voordeontwikkelingvanhetgebiedzijnnoggeenconcrete
plannengemaakt.Hetisjuist debedoelingdatdeelnemersaandeontwikkelingscompetitie
eenovertuigendevisiepresenterenophetplangebiedendeontwikkelingsmogelijkheden
ervan.Daarnaastspeeltookdemanierwaaropdemarktpartijen dePPSingevuldzieneen
belangrijke rol.Opdezemanierhopendeoverhedenopkortetermijn metéénpartij toteen
realistischenuitvoerbaarplantekomenzodatdeaanlegvanhetmeersnelvanstatt kangaan.
Deprovincieheeft alvast29miljoen eurogereserveerdvoorhet Wierringerrandmeer.
Alsleidraadvoordecomperitiegeldtonderanderedathetmeereennieuwnatuurgebied moet
oplevereneneennieuwevaarverbindingtussenhetIJsselmeerenAmstelmeei.HetisdebedoelingdathetrandmeeropdeplekvanhethuidigeAmstelmeerkanaalwordtaangelegd.Het
meerkrijgt eenbreedtevanminimaal200metereneenlengrevantienkilometer HetWierin
gerrandmeermoetkunnenwordengebruiktvoorvoorraadbergingenalswatervoorziening
voordelandbouw.
Bedrijven kondentor17novemberinschrijven.Naeeneersteselectiewordtbinnenkottaanvijf
parrijengevraagdhunideeënverderuirrewerken.Eindjanuaribepaalteen onafhankelijke
jurymetwiedeProvincieNoord-Holland,degemeentenWieringenenWieringermeerenhet
HoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier inzeegaan.
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