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AANBEVELINGEN VOOR WATER ALS O R D E N E N D P R I N C I P E

INTERREG-programma voorRijn- enMaasstroomgebicd.

Rekenliniaalen houtskoolaanééntekentafel

Maatwerk voor aanpak verdroging en diffuse bronnen

Eenveelheidaanruimte-enwaterplcmnenoverspoeltNederland.Burgerswordtgevraagd miljarden
teinvesteren.Bijvoorbeeldomhierinhet'schrobputje'vanEuropa dea/voerproblemenvandegehele
stroomgebiedenvandeRijnendeMaasoptelossen.Ofomdeverdrogingenvermestingzodanig
aantepakkendatwoonkernenenboerenzichzoweinig mogelijk hoevenaantepassen.Maarzijn
datdemeestduurzameoplossingen?Waterbeheerdersenplanologenzijn enthousiastoverwaterals
ordenendprincipevoordeinrichting vandegroene,rodeenblauweruimtevanNederland.Erliggen
geweldigekansen. Het benuttenervanvraagt nietalleenomajstemming tussenwaterenruimtelijke
ordening,maarookom'ordenendeprincipes'tussendeorenvanbetrokkenen.Uitvoerbareplannen
vereisenimmersintegraalentoekomstgerichtmaatwerk.Hiervoorzijn inditartikel aanbevelingen
opgenomen,diezijnontleendaandepraktijk.
De'waterwereld' ende'wereld van
den,dus inZwitserland, Duitsland en
ruimtelijke ordening' komen steeds dichter
Frankrijk. Aanvullend daarop ishet zinvol
bijelkaar.Zozijn waterbeheerders betrokom inNederland nog ruimte tereserveren
kenbijdeVijfde Nota overde Ruimtelijke
voor berging vangrote afvoerpieken als
Ordeningen bij streek- en bestemmingsgevolgvanextremeneerslag.Daarbij zijn
plannen. Planologen werken meeaande
effect en haalbaarheid in het rivierengebied
waterkeuren en aan provinciale waterhuisin hoogNederland groterdan in laag
houdingsplannen. Ookverschijnt regelmaNederland, zoals hetNatte Hart. Dit
tigeenintegraal plan voor gebiedsgerichte
vanwegede laaggelegen polders inde
aanpakvan eengebied,dat mededoor
invloed vanzeespiegelstijging. Alserin2002
planologen en waterbeheerders isopgesteld.
ééngezamenlijke Europesemunt ingevoerd
Helaasvullen detweewerelden elkaar nog
kanworden,moet het tochook mogelijk
niet maximaal aan.Natuurlijk worden
zijn veiligheidenwateroverlast gezamenlijk
goederesultaten geboekt bij dijkverzwarinaan tepakken?Dezekansligt voorhet grijgen,aanpakvanverdroging,verbeteringvan
pen.Ookdiversebuitenlandse steden
dewaterkwaliteit, her-meandering van
hebben immers regelmatig te kampen
beken,infiltratie in woonwijken enzovoorts.
hebben met overstromingen. Metonze
Dat moeten weookvasthouden. Debetrokinvesteringen voorveiligheid en droge
kenen moeten echter bijelkplan enelke
voeten,dieweanders toch moeten maken,is
maatregel opnieuw goed kijken naar dezin
zowellicht dubbel profijt tebehalen.Voorenonzin ervan.Wat isnoodzakelijk vooreen
beelden zijn eralin het kader van het
duurzame ontwikkelingenwat zijn
dingen waarmeeje
Ajb.
Planologenenwaterbeheerderskunnenelkaarversterken.
even'scoort',aldan
niet voor verkiezingen?Wekunnen
bijvoorbeeld de
problemen vande
overstromingen in
het stroomgebied
vandeRijn niet
alléénin Nederland
oplossen.Bij 'ruimte
voorwater' moet
allereerst het water
in deboven-en
middenloop langer
worden vastgehou34
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Eenander voorbeeld vanwat niet reëel
en niet nodigis,iseenstandaard aanpak om
de intensievelandbouw enwoonkernen op
alleinfiltratiegebieden tevernatten enschoner temaken.Hiervoor isregionaal maatwerknodig,waarbij denatuur endedrinkwaterwinning voldoende worden
beschermd,maarookruimteblijft voor
betaalbarevoedselproductie en betaalbare
huizen.Alswealjaren accepteren datje
vlakbij een woonwijk geen vervuilende
fabriek magstarten,dan kunnen wenabij
eengevoelignatuurgebied tochook randvoorwaarden stellen en dat bijvoorbeeld
vastleggen ineenbestemmingsplan? De
komendejaren staan belangrijke ingrepen
opstapel voordeinrichting vanonsland.
Denkaan deuitvoeringvanhet Deltaplan
groterivieren,deReconstructie vandezandgronden endeaanlegvan woonwijken en
infrasrructuur. Wemoeten deplannen voor
dezeingrepen goedonderbouwen met
samenhangende argumenten vanuit water
enruimtelijke ordening.

Aap, noot, mies voor water en
ruimte
Eenbelangrijke belemmering voorde
gezamenlijke onderbouwing vanplannen is
deverschillende taalenwerkwijze vande
waterwereld endewereld vande ruimtelijke
ordening.Dewaterbeheerders enplanologenzouden meer bereid moetenzijn om
elkaar aan tevullen.Bijbeideisheelveel
vakkennis beschikbaar.Dekunst isom naar
elkaar teluisteren endoor tevragen zonder
vooroordelen.Dit ismeerdan alleen het

afstemmen vandeafzonderlijke bijdragen
vanwaterbeheerder en planoloog.Hetgaat
erom dat 'rekenliniaal' en 'houtskool' daadwerkelijk aanéén tekentafel zitten om
ideeën tecombineren ineen gezamenlijk
geschreven plan.Zokanbij het bestemmen
vangebieden,direct inbeeldkomen welke
verderop aanwezigeruimtegebruikers via
het water worden beïnvloed.Ookis hierdoor
het (mede)bestemmenvanland voorde
functie waterbeheer wellicht sneller inde
praktijk tebrengen.In navolging van
grondwaterbeschermingsgebied (i.v.m.
drinkwaterwinning), valtdan onder meer te
denken aan hoogwaterbergingsgebied
(i.v.m.veiligheid enwateroverlast) en
aandachtsgebied voorwaterconservering en
waterkwaliteit (i.v.m.verdroging envermesting).Aanzulke bestemmingen zijn vervolgensrandvoorwaarden teverbinden voor
hetoverigeruimtegebruik. Wanneer het
samen plannen makengoedgebeurt, zullen
maatregelen voorwaterbeheer en ruimtelijke inrichting elkaar niet tegenwerken en
hoeven bewoners vaneengebied niet
telkens met 'weer ietsnieuws' teworden
lastiggevallen.Decombinatie van ideeën
vanuit water,ruimtelijke ordeningen
milieu kanjuist eenantwoord zijn opde
roepomeenduidelijk toekomstperspectief
voorderuimregebruikersen onderlinge
versterkingvan maatregelen (zie
afbeelding 1).

Aanbevelingen voor integrale
planvorming
Vooreenmeergezamenlijke planvormingvanuit water en ruimtelijke ordening
formuleren weeenaantal belangrijke
aanbevelingen.Dezezijn gebaseerd opde
praktijk, maar niet limitatief.Dewaterbeheerderszouden meer met duidelijke waterkansenkaarten kunnen werken endeplanologenmet hydrologische eenheden alsbasis
voor ruimtelijke keuzes.Hieronder wordt
toegelicht hoedit handen envoeten kan
krijgen.

Waterbeheerders: breng
(onjmogelijkheden expliciet in
beeld
Hetgaat dewaterbeheerders om duurzameveiligewatersystemen. Ineengezamenlijk planproces magdeplanoloog vande
waterbeheerder eenduidelijke visieophet
omgaan met water verwachten. Hierbij is
het welzaakom aan tegevenwelkeaspecten
'hard'zijn vooreen veiligwaterbeheer en
waar 'rek' zit.Zovalttevoorkomen dat
belangrijke boodschappen verlorengaan in
details.Veiligheid,wateroverlast, warervoorziening, waterkwaliteit en belevingswaarde
geven bijvoorbeeld sterke aanknopingspun-

ten voorwater alsordenend principe.Naast
het onderbouwen en formuleren van argumenten ishet vanbelangdezekennis op
kaart tezetten.
Voordelen vandeuiterwaarden in het
rivierengebied isaan regeven waarzeker
nietgebouwd magworden.Indeveengebieden isbijzondere aandacht nodigvoorde
afvoer vanextremeneerslag.Het water kan
hier niet zoals in het zand- en rivierengebied viavrij vervalwegstromen. Eenhoger
waterpeil (tevensgoedvoorminder inklinking)en bredereboezems zijn hier nodigom
voorvoldoende bergingtezorgen.Ook zijn
laaggelegen polders aantewijzen die
beschikbaar moeten zijn voor waterberging.
Hetgaat dusomdeinbreng vaneen
stelligeenbeeldende waterkansenkaart
waaropgebieden staan diegeschikt ofongeschiktzijn vooreen(combinatie van) ruimtegebruiksvorm(en).Medeopbasis hiervan
kunnen waterbeheerders en planologen
samen alternatieve plannen naast elkaar
zetten endebestuurders en burgers laten
kiezenopbasisvan breed onderbouwde
argumenten.

Planologen: gebruik hydrologische eenheden als basis
Niet elkruimtegebruik kan zonder
meer naast eenander plaatsvinden.Delandbouw beïnvloedt bijvoorbeeld viawaterstromen denatuurgebieden, met alsgevolg
verdrogingenvermesting. Het isechter
onmogelijk om allelandbouw, woonkernen
enwaterwinningen 'waterneutraal' te laten
functioneren. Ditzou totzeer hoge prijzen
leiden voordelandbouwproducten (diewe
inNederland onder meer willen produceren
inverband mervoedselzekerheid),voor het
drinkwater endedrooglegging van huizen.
Voordit dilemma biedt destroomgebiedenbenadering een uitkomst.Dit houdt in dat
een totaalplangebied wordt onderverdeeld
in stroomgebieden endatde betrokkenen
perstroomgebied kiezenwelk ruimtegebruik 'voorrang' heeft (bijvoorbeeld accent
landbouw ofaccent natuur).Eenaccentin
ruimtegebruik betekent dat deandere ruimtegebtuikerszichmet maatregelen aanpassenaanderuimtegebruiker die voorrang
heeft. Simpelgezegd,komt de benadering
neerop'geven'inhetenestroomgebied en
'nemen' inhet andere.Zo verminderen
binnen elkstroomgebied de knelpunten
tussen ruimtegebruikers en krijgen in het
totaleplangebied toch alle ruimtegebruikers
een kans.Ruimtegebruikaccenten zijn goed
tebaseren opstroomgebieden ofpolders,
omdat hetwaterhuishoudkundig relatief
zelfstandige eenheden zijn. Een maatregel
in het enestroomgebied (bijvoorbeeld
verhoging van het waterpeil) heeft daardoor

weiniginvloed ophet andere.Dezonering
opbasis vanstroomgebieden leverteen
duurzamere situatie opdan gebruik van
planeenheden diealleenzijn gebaseerd op
eenonderverdeling in bijvoorbeeld natuuren landbouwgebied. Ookhet benedenstrooms positioneren vanvervuilende ruimtegebruikers isniet voldoende. Hierbij
wordt hetprobleem afgewenteld op het
volgende stroomgebied enzaleen benedenstrooms landbouwgebied met een laag
waterpeil vaakweerverdroging veroorzaken.
Concreet gaat het eromdat stroomgebieden met veelvoedselarme natte natuur
een accentnatuur krijgen. Hierbij past
schonelandbouw dieook bergingsruimte
biedtvoorafvoerpieken en producten maakt
diepassen bij een hoger waterpeil.In
bebouwdgebied zijn infiltratievoorzieningennodig.Herinkomen vande landbouwers uit (streek)producten kan aangevuld
worden met natschadevergoeding. Erwordt
met demultifunctionele bergingsruimte
immers geld bespaard opgemalen endergelijke.Stroomgebieden met 'alleen' verbindingszones krijgen eenaccent landbouw.
Hier worden dedroogleggingseisen voorde
landbouwjuist maximaal gerealiseerd en
ligt berging van afvoerpieken op landbouwgrond niet voordehand.
Wanneer planologen de stroomgebieden
gebruiken alsbasisvoorruimtelijke keuzen,
isdat eenflinke stap vooruit indeaanpak
vanverdrogingen diffuse bronnen (landbouw enstedelijk gebied).Testarten ismet
het tekenen vandegrenzen van stroomgebieden ofpoldcreenheden,alsook infiltratieen kwelgebieden, opdeplankaart van
streek-en bestemmingsplan. Daarmee blijft
in beeld watdebeïnvloeding vandeene
ruimtegebruiker opdeandere kan zijn.

Beide werelden: accepteer fijne
zonering voor uitvoerbare
plannen
Bijhet toepassen van hydrologische
eenheden indeplanvorming,zullen alle
betrokken partijen moeten accepteren datde
perspectievenperdeelgebied kunnen
verschillen.Dezeverschillenzijn vaakwel
bekend,maarzeworden nogniet altijd
gebruikt bij hetuitvoeren van maatregelen.
Omdit weltebewerkstelligen ishetbelangrijk omindeplannen voldoendekleinedeelgebieden optenemen.Eenindelingvan het
totale plangebied inkleine stroomgebieden
blijkt vaakdraagvlak tehebben bijde
betrokkenen uit destreek.Hetgeeft hen
duidelijkheid overwatwaarkan,enhetis
minder bedreigend omdat niet hethele
gebied opdeschophoeft ofmoet omschakelennaar bijvoorbeeld eenandere landbouw35

vorm.Dewaterbeheerdersen planologen
hebben meteenfijne zoneringwisselgeld in
handen bij hetopstarten van uitvoeringsprojecten. Inbijvoorbeeld hetenestroomgebied met veelnattenatuur moethet landbouwgebied echt eenhogerwaterpeil krijgen, terwijl datineenander stroomgebied

Aft).2:

stroomgebieden met demeest kwetsbare
natuur destikstofverliezen ende verdroging
goed worden aangepakt.Debeschikbare
middelen worden danoptimaal benutvoor
destroomgebieden waarhetecht nodig is,in
plaats van'uitgesmeerd' overhet hele
gebied.

Maarwerkbijwateralsordenendprincipe.

GEREEDI N 2030'.
RENDABELE LANDBOUW
BETAALBAAR DRINKWATER

LAA6VEEN6EBIEDEN;
het stroomgebied gebiedt
- berging door hoger peil en
bredere boezems
r water langer vasthouden
en inlaat beperken

VEILI6HEID
WELZIJN

RIVIEREN6EBIED:
stroomgebied van bergen t o t
delta
- bossenen uiterwaarden in
Zwitserland, Duitsland,
Frankrijk
- ruimte voor berging in
Nederlandse uiterwaarden

zonder nattenatuur niet nodig is.Indeafgelopenjaren isgebleken bij projecten voor
integtaal waterbeheer, ruimtelijke ordening
enmilieu (ROM),waardevolle cultuurlandschappen (WCL) endergelijke,dat hetmeer
oplevertomgeconcentreerd eenpaargebiedengoed teverbeteren.Erkunnen dan heel
gericht uitvoeringsprojecten worden gestart
metbetrokkenen endat levertmeerresultaatopdanwanneer met hetzelfde geld
wordtgeprobeerd verspreidmaatregelen uit
tevoeren.Ookinabstractere plannenzoals
het Omgevingsplan LimburgenOmgevingsplanDrenthe iseenfijne zoneringaangegeven.IndeVisievoorhet streekplan voor
Noord-Brabant isdeopdeling indeelgebiedenvrijgrof(Dintelland, Markerzoom,
Maasmond, Maaskant,Aazand,Dommeltuin, Beerzeveld).Ditgeldt ookvoorde
Uitgangspuntennotitie Reconstructie(West-,
Midden-enOost-Brabant).Juistdestapnaar
deuitvoering isteversterkendoor ookeen
fijnere opdeling instroomgebieden van
kleinebeken temaken.Het 'opschonen en
vernatten' vanbijvoorbeeld heelMiddenBrabant in het kadervandeReconstructie,
zalmeerdraagvlak krijgen meteendergelijke tussenstap.Dan kunnen namelijk inde
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ZAND6EBIEDEN:
per stroomgebied accent
in ruimtegebruik
- veel natuur ->accent natuur;
hoger peil, beek meanderen,
berging,geen mineralenverlies
- vooral verbindingszones ->
accent landbouw;
optimale drooglegging

Naar minder plannen, met meer
ruimte voor water

menvoor het rivierengebied, dezandgebiedenendelaagveengebieden. Dekunst isdat
waterbeheerders enplanologen dezedenkrichtingen vangroftot fijn aanéén tafel
uitwerken.Daarmee kunnen ze bijdragen
aaneenevenwicht tussen landbouw,
natuur, waterwinning, wonen enveiligheid.In bijvoorbeeld deNota Ruimtelijke
Ordening zijn pergrondwatetsysteemof
boezemsysteem keuzesoptenemen voorde
ontwikkelingsmogelijkheden vande ruimtegebruikers.Naast watervoorziening en
waterkwaliteit, kaneenwettelijk vast te
stellen veiligheidsparagraafdaarbij eenrol
tespelen.Instreekplannen, Reconstructieengebiedsplannen en bestemmingsplannen
zijn perstroomgebied ofpolder expliciete
keuzes voorderuimtegebruikers temaken.
Dewaterkansenkaart endenatte paragraaf
in bestemmingsplannen (reeds voorgesteld
inNW4)vormen hiervoordebasis.Ookvoor
bijvoorbeeld deNoordzeeen het Ijselmeergebiedzou eenstreekplan kunnen gelden.
Methet uitwerken vande denkrichtingen
neemt dekans beduidend toedat water
daadwerkelijk wordtgehanteerd bij de
verdereinrichting vanNederland.Bovendien kan het aantal plannen erop termijn
door afnemen, ietsdat de overzichtelijkheid
tengoedekomt. Deessentie uit de huidige
waterplannen kanmet enigecreativiteit bij
debeschreven voorbeelden worden vastgelegd inderuimtelijke plannen, f
AdvanDortmont,Accanto
HenkvanWezel,Accanto

Bijtoepassing vandeconcepten 'ruimte
voorwater'en'water alsordenend principe'
isgebiedsgericht maatwerk nodig. In afbeelding2 staan enkeledenkrichtingen opgeno-
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Waterbeheersplan Amstel,Gooi en Vecht vastgesteld
Hetalgemeen bestuurvan hoogheemraadschap
Amstel, GooienVechtheeft netvoordejaarwisseling hetWaterbeheersplan2000-2004vastgesteld,waarin hetbeleidvoordekomendevier
jaar isvastgelegd.
Het hoogheemraadschap wilonder meer
45kilometernatuurvriendelijke oevers
aanleggen,j6 kilometer dijken versterken,
nieuwegemalen bouwen enderioolzuiveringAmsterdam-oost vervangen ofaanpassen.Bovendien heeft het hoogheemraadschapeengrootschalig baggerprogramma
opgesteld,zodat binnen vijfjaar driekwart
vandewateren binnen het beheersgebied

niet langer ernstig verontreinigd is.
Deinspraakperiode voor het ontwerpWaterbeheersplan inseptember en oktober
vorigjaar heeft ongeveer 30reactiesopgeleverd.Diezijn verwerkt ineen inspraaknota
dieookdoor hetalgemeen bestuur van het
hoogheemraadschap isvastgesteld.
HetWaterbeheersplan Amstel,Gooien
Vechtmoet dit voorjaar nogwel worden
goedgekeurd doorGedeputeerde Statenvan
Noord- enZuid-Holland en Utrechr.
Voormeerinformatie:DWRa/delingCommunicatie (035J6477er25.fr

