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Mogelijkheden voor
waterberging inkaart
gebracht
HetInterprovinciaal Overleg(IPO)heeft eenoverzichtgemaaktvanderuimtelijke mogelijkheden
voorwaterberging inNederland.Indevormvaneenkaartisinbeeld.gebrachtwaarregionale
wateroverlast kanvoorkomenenhoeenofdieoptelossenis.DezeKansenkaartvoorwaterbcr^iiy
haiicjtnauwsamen metdeactiviteiten diedeCommissiewaterbeheer21eeeuw ingang heeftgezet
tervoorbereidingvanhaaradviesoverdeaanpakvanwateroverlast.Ditadviesverschijnt inde loop
vanhet voorjaar.
Deafgelopenjaren isNederland geconfronteerd met wateroverlast alsgevolgvan
hevigeregenvalenextreem hogeafvoeren in
derivieren.Deoorzaak ligt niet alleen bij
een klimaatverandering, waardoor inde
winter deneerslagflink toeneemt, maarook
bij eentoename vandehoeveelheid verhard
oppervlakdoor verstedelijking en intensiveringvandelandbouw. Het probleem vande
regionalewateroverlast wordt nog
verscherpt, omdat geleidelijk aan ookde
maatschappelijke acceptatie vanschadedoor
natuurgeweld vermindert.
Deaanpakvanregionale wateroverlast
kent vierstappen:hetvoorkomen vanoverlastdoorderuimtelijke ordening vaneen
gebied aftestemmen opde mogelijkheden
enkwetsbaarheden van watersystemen,
herstelvandeveerkracht van watersystemen,reserveringvan ruimte voor [tijdelijke]bergingvanpiekafvoeren en tenslotte
aanpassingvandeafvoercapaciteit doorde
capaciteitvandegemalen teverhogen.
Het isaleerdergezegd:water moet weer
eenordenende rolkrijgen inde ruimtelijke
ordening.Enherstel vandeveerkracht van
het watersysteem vergtextra ruimte voor
water.Zoveelmogelijk water moet bovenstrooms vastgehouden worden.Bij extreme
afvoeren kangecontroleerde inlaat in
nieuwebergingsgebieden noodzakelijk zijn,
maar dezewaterberging moet volgens het
IPOincidenteelvankarakter blijven.Pas
wanneer geen ruimte aanwezig isvoor
inundantiegebieden ofin het algemeen een
ruimere waterloop,moeten stuwen en
gemalen aangepast worden.
Het IPObegon vorigjaar aandeopstellingvandelandelijke kansenkaart voor
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waterberging. Daarbij gaat het overlegorgaan uit vaneenduurzame aanpak vanuit
het waterbeheer. Eerst wordenzoveelmogelijk ruimtelijke oplossingen binnen het
eigen beheersgebied gezocht,voordat het
water versneld wordt afgevoerd ofuitgemalenopandere watersystemen. HetIPO
bepaalde perwatersysteem watdebergingsbehoefte isen waaropbasisvan de kenmerkenvanhetgebiedendeeconomische schadeverwachting mogelijkheden bestaan om
water tebergen.

Geschiktheid
Dekaartgeeft dusdemogelijkegeschiktheidaanvangebieden voor waterberging.
Maarofdiegebieden daarvoorookbeschikbaarzijn, isdaarmeeniet beantwoord.De
vraagisofdegebieden aldanniet vrijwillig
kunnen wordenverworvenofbeheerdvoor
waterberging.OokkeekhetIPOnietnaar
verenigbareenversterkende combinatiemogelijkheden metanderefuncties ofnaar
deinteractiemetdebenodigderuimtevoor
het tijdelijk vasthouden vanrivierwater.Voor
deCommissiewaterbeheer21eeeuwisde
kansenkaart eenbouwsteenvoordeverdere
enbredereruimtelijke analysevandemogelijkheden voorwaterberging.

Meeste problemen in oosten
Dekaart laat voorNederland een nogal
diversbeeldzienvanhet benodigde ruimtebeslagdat voor waterberging nodig is.Inde
polders vanlaagNederland isnaar verwachtingvoldoende ruimte voorhanden.Voor
hoogNederland met meer hellendegebiedengeldtdan zekerniet inallegevallen. Het
IPOziet met namedaar kansen vooreen
geïntegreerde aanpak met bijvoorbeeld de
verdrogingsbestrijding.
Vangrootbelangwordt nu datde
provincies samen met debetrokken waterschappen engemeenten inzicht geveninde
werkelijke beschikbaarheid van mogelijke
bergingsgebieden. Indeverschillende
regio's moetdenoodzaak tot waterberging
verder onderbouwd worden,evenalsde
beschikbaarheid vanruimte.Endewaterbergingsgebieden moeten planologisch
vastgelegd worden.Deonderbouwing kan
parallel lopen aandeverdere totstandkoming vandevijfde Nota ruimtelijke ordening.Deplanologische besluitvorming ligt
ophet niveau van streekplannen.

Discussie
HetIPOheeft met deKansenkaartvoor
waterberging allereersr beoogd het
probleem vanderegionale wateroverlast op
deagenda tezetten.Daarnaast wilheteen
discussielosweken overdeinstrumenten die
nodigzijn om naast detoepassingvan technischeoplossingen nadrukkelijker ookde
ruimtelijke oplossingen tekunnen realiseren.Daarbij moetdewaterbeheerder met
gemeenten enmarktpartijen onderzoeken
waar ruimtelijke combinaties met waterberging mogelijk zijn, deprovinciemoetde
voorgestelde initiatieven tegenelkaar afwegenendezeinhet streekplan vastleggen
enhet Rijkmoetdejuridische en financiële
randvoorwaarden scheppen.

VolgenshetIPOmoeten demogelijkheden voordewaterbeheerder om
invloed uitteoefenen op ruimtelijke
plannen danwelverbeterd worden. De
watetschappenmoeten (nog)veeleerder
eenpro-actieveeninitiërenderolrichtinggemeenten vervullen.
Allesmoetinhetwerkgesteld worden
ommetdegrondgebruiker langs vrijwilligewegtotovereensremmingte
komen overdedubbelfunctie vanmogelijke bergingsgebieden.
Dewaterschappen moeten mogelijke
bergingsgebieden aankopen. Omdatin
iederesituatie waterberging leidttot
beperkingvanhetruimtegebiuiken
somstotschadeclaims,ishetvangroot
belangdatdewaterschappen degrond
ineigendom verwerven.
Debudgetten voordeuitkering voor
schadedoor wateroverlast moeten
aangewend wordenvoorhetvoorkomen
vanschade.Koppelingmet budgetten
voordeinrichtingenhetbeheer vanhet
landelijk gebied kandecombinatie van
waterberging met andere functies
stimuleren.

KANSENKAART VOOR WATERBERGING
mogelijkheden voor vermindering wateroverlast door wateröergrng
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Inhetkader vanintegrale waterprojecten moet debeschikbaarheid vangrond
vergroot worden, f
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DijkdoorbraakLek
innajaar
Toelichting
Opdekaart worden degebieden aangegevenwaarbinnen waarschijnlijk zonderal
teveeleconomische schade tijdelijk overtolligregenwater kanwordengeborgen.Het
gaat meestalompoldersoflaaggelegen
landbouw- ofbos-ennatuurgebieden.
Erzijn tweeopties:
- Retentiepoldets enbeekdalenennatuurlijke laagten waat watet vastgehouden
kanworden.Inde kleurenschakering
vangroentotrood isaangegeven hoeveel
procent vanderuimte binnende
betreffende regiodaadwerkelijk nodigis
omhetovettolligtegenwater rebergen.
- Inlaatpolders waarbijextreme afvoer
watetuitdeboezemsgecontroleerdkan
wordeningelaten.Dezezijninblauw
aangegeven.Alseeninlaatpolderook
geschiktisalsretentiepolder,isdiecombinatieaangegeveningearceerdblauw.

Ofen waarindeboezem knelpunten
kunnen ontstaan endaarmeeookde
bergingsbehoefte indevormvan inlaatpolders kannognietgoedinkaart wotden
gebracht.Zoisdusnietduidelijk waarde
mogelijkheden vaninlaatpolders moeten
worden gezocht.
Uitdestudie'Levendeberging' vande
provincieNoord-Holland blijkt datinlaatpoldershetmeesteffectief zijn alszezodicht
mogelijk bij deplaatsen liggen waar
deoverlastzich voordoet.
Indeniet-gekleurdegebieden isgeen
sprakevan(teverwachten)wateroverlast.
Zezijn ookniet bekeken opeventuele
waterberging, terwijl zedaarvoor mogelijk
welgeschiktzijn. Degrijzegebieden zijn
regio'swaargeen waterberging mogelijk is,
terwijl dekans opwateroverlasterbehoorlijkgrootis.

Rijkswaterstaatwilkomendnajaareenproefdoen
meteenechtedijkdoorbraak bijdeLekterhoogte
vanBergambacht.Dezeproej"moetmodellen
opleverenwaarmeebijvoorbeeld dewaterdruken
degolfslag kunnenwordenvoorspeld.
Het doorbreken vandedijk isonderdeel
vaneendriejarig onderzoeksprogramma
waarvoordriemiljoen gulden isuitgetrokken.BijBergambacht vindt opditmoment
eendijkreconsttuctie plaats.HetHoogheemraadschap vanKrimpenerwaardis
bezigineenbocht vandeLekeen nieuwe
dijk aanteleggen inhetkader van'Ruimte
vootderivier'.Alsdeoudedijk wordt
weggehaald, wordt derivier brederen
neemt dedruk opdedijkaf Deproefwordt
uitgevoetd voordat deoudedijk wordt afgegraven.Volgens Rijkswaterstaat isdekans
opoversttomingen afwezig, omdatde
nieuweendeoudedijk naast elkaar
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