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E I N D R A P P O R T COMMISSIE WATERBEHEER 21E E E U W

Waterherneemt
zijnruimte
DeCommissieWaterbeheer21eeeuwonderleidingvanoud-gedeputeerdeF.Tielrooyheefthaar
werkeropzitten.StaatssecretarisDeVriesvanVerkeerenWaterstaatenir.Segersvande Unitvan
Waterschappen beschikkennuovereenlijvig rapport,waarindecommissievooraladviseertmeer
ruimtevoorwatervrijtemakenenproblemenophetgebiedvanwam opgeenenkelniveau(kosten,
bestuursmatigetc.)meeraftewentelenopde'buren'.Hetwaterbeheermoetuitgaanvaneen regionalestroomgebiedsbenadering, buitendijkse bouwplannenmoetenniet langertoegestaanwordenen
iedere ruimteclaim mdebuurtvanrivierenenanderewatersystemen moetaaneenwettelijke watertoetsonderworpenworden.Bovendiensteltdecommissieeenwaterverzekeringvoor.
Detweepijlers waarophetwaterbeleid
indekomendeeeuwvolgensdeCommissie
Waterbeheer 21eeeuwmoetwordengebaseerd,zijn dus 'anders omgaan metwater'
en'meer ruimte voorwater'.Hetsteeds
intensievere gebruik vandegrond inNederlandenwijzigingen inhetklimaat maken
dieveranderingen inbeleid noodzakelijk,
aldusTielrooij.
Hij bepleitmetzijn commissieledeneen
drietrapsstrategie:vasthouden, bergenen
afvoeren. Allereerst moet hetwaterzoveel

Aanleiding
Aanleidingvoorhetinstellenvande
commissiewasdewateroverlastin 1993,
1995en1998. Indetweeeerstejarendreigdenderivierdijken doortebrekenna
onverwacht hogerivierafvoeren. Deoverlastwasgroot.Ruim200.000mensen
werdengeëvacueerd.
Inhetnajaar van1998leiddezwareregenvalinkortetijd totgroteproblemenin
zowelzuidwest-alsnoordoost-Nederland.
Poldersmoestenonderwatergezetworden
omeldersbijstedenendorpen dijkdoorbrakentevoorkomen.Enookvorigjaar
nogontstondoverlastdoorhevigeregenval,nuinhetWestland.

mogelijk bovenstrooms opgeslagen worden.
Daarna moethetzonodig tijdelijk geborgen
kunnen worden inretentiegebieden.Pas
wanneer dezetweemaatregelen onvoldoende uitkomst bieden,kanhetwater
worden afgevoerd. Dezewerkwijze voorkomtdatoverheden ongemotiveerd kiezen
voorafwenteling van waterproblemen,
verantwoordelijkheden enkosten.Hetis
volgensdecommissieookeen voorwaarde
omveiligheid tecreërenenschadedoor
wateroverlast ofdroogteindetoekomstte
voorkomen.
Hetordenend principevanwater staat
watdecommissiebetreft buiten kijf Water
moetweermedesturend worden bij de
inrichting vanNederland.Vanafnuzou
geenbergingscapaciteit voor water meer
verloren mogen gaan.Indekomende 15jaar
isdaarentegen zo'n60.000hectareextra
nodig.Diewaterberging kan gecombineerd
wordenmetandetevotmenvanruimtegebruik,zoalsnatuut enrecreatie.Nieuwe
tuimteclaimsvoorbijvoorbeeld woningbouwenindusttiegebieden moeteneen
watertoets doorstaan.Bekekenwordt dan
watdeclaimvoorgevolgen heeft voorhet
watersysteem indedirecteomgevingen
welkemaatregelen genomen zouden
moeten wordenom'schade'tecompenseren.

ningen uitgebteid worden. Dijkverhogingen
zietdecommissieinditkadernietals duurzaam alternatief
Absolutegarantiesdatmetdenieuwe
aanpakgeenoverstromingen meer zullen
voorkomen,kandeCommissie Waterbeheer
21eeeuwniet geven.Risico'szullen altijd
blijven bestaan.Maardecommissieis wel
voorstandet vaneenverzekeringvoorregenschade.Alseenwaterbeheerder ingebreke
blijft, zaldeverzekeraar (burger of bedrijf)
zijn schademoeten kunnen verhalen.Alleen
bij overstromingen vandeprimaire waterkeringen (kust,IJsselmeerendegroterivieren)blijft hetrisicobijde rijksoverheid

liggen.
Allemaatregelen tesamen kosten
natuurlijk geld.Decommissiegaatuitvan
eenbedragvaneenhalfmiljard gulden.Nu
wordtjaarlijks ongeveer 2,6miljard gulden
uitgegeven vootbeschetming tegen water.
Deextra investeting ligt infeite watlager,
omdat metdenieuweaanpak waarschijnlijk
minder schadeontstaat door wateroverlast.

Stroomgebieden

WateroverlastinZuid-Hollandin 1998.
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Decommissiekiestvooreen waterbeheerperstroomgebied.Deprovinciezoude
regiemoetvoeren.Vooropsraat hetzoeken
vanoplossingen viaruimtelijke (herinrichting,waarmogelijk door flexibel peilbeheer.
Daarna komtdewaterberging. Enwaarhet
niet anders kanmoeten technischevoorzie-

Demaatschappelijke verankeringvan
hetéénenandet moetgaan plaatsvinden
doormiddel vaneenNationaal Platform
Water.Rodedraad hierin moetzijn datpolitieken burger veeldirecter worden betrokkenbij hetvormgeven vanhetnieuwe
waterbeleid.
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Eenweergavevan degebiedendievanwege ligging, maaivtldkoogU en beperkte
economischewaardeinaanmerking komenvoorwaterberging. Inwest-Nederlandis
inprincipe veelzoekrtumte, inhetoosten enzuiden isdieveel kleiner.(Bron:Arcadis,
WL/Delft HydraulicsenAlterra).

Reacties
Staatssecretaris DeVriesnoemt het
adviesvandeCommissie Waterbeheer21e
eeuweengoedebasisvoorverder overleg
metdebetrokkenen ophetgebiedvan
waterbeheer. Ingrotelijnen staatzepositief
tegenover deadviezen,dievolgensDeVries
deelsaansluiten bij dehuidige koersdiehet
ministerie vanVerkeeren Waterstaat
hanteert voorhet waterbeleid. Ookzij vindt
dat het bouwen inbijvoorbeeld uiterwaardenaanbanden moetworden gelegd.
Waterbeheer isvolgensdestaatssecretaris
eenzaakvannationaal belang."Telangis
het eenaangelegenheid geweest vaneen
selectegroep professionals".
VoorzitterSegersvandeUnievan
Waterschappen staatookpositieftegenover
deadviezenvandecommissie.DeUnieziet
het eindadvies alseenbevestigingvande
voorgestaneen reeds ingeslagen weg,met
name waar hetgaat omruimte voor water
ensamenwerking tussen dediverseoverheden.Ookhet voorstelomeenwatertoets in
tevoeren,krijgt deinstemming vande
waterschappen. Deoproep tot intensievere
samenwerking zaldoor deUniegehonoreerd worden.Dezeen volgende maand wil
deUnievanWaterschappen al regionale

Indicatieve indelingvan Nederland instroomgebieden.

bijeenkomsten organiseren omdediverse
vormen vansamenwerking te intensiveren.
Deaanbevelingen uit derapportage zullen
besproken worden met verschillende overhedenenlandbouw- enmilieuorganisaties.
Dewaterschappen zullen verderaande
slaggaan met eenverdereuitwerking vande
gewenste normering inverband met water-

Opdracht
Deopdracht vandecommissieluidde:
brengadviesuit overdewenselijke aanpassingen inde waterhuishoudkundige
inrichting vanNederland,met aandacht
voordegevolgenvan klimaatverandering,
zeespiegelstijging enbodemdaling.De
commissiebesluit deopdrachtbreedopte
vatten.Zelfzagzehetalshaartaakteadviserenoverdehoofdlijnen vandetoekomstigeinrichtingvanhet watersysteem,
inclusiefderelatiemetruimtelijkeordening,hetorganiserenvaneenmaatschappelijk enpolitiekdraagvlakvooreen
andereaanpakvanhetwaterbeleid,de
sturingenregiebijdeuitvoering vandat
beleidendekostenenbatenvanhetéén
enander.

overlast.Welkehoeveelheid neerslag moet
eenwarerschap kunnen verwerken?
Destichtingen Natuur enMilieu en
Waterpakt vindendatdecommissiegoede
voorstellen doet voorhetgewenste waterbeheer inNederland.Alleenkomen ecologieen
waterkwaliteit ernogalbekaaidvanaf,aldus
beide milieuorganisaties.
Hetadviesvaltofstaat volgens hen met
deaanpakvandeslechte waterkwaliteit.
Waterpact enNatuur enMilieu staan achter
nieuweretentiegebieden, maar met alsvoorwaardedatdaarin alleen schoon water
geborgen wordt,omdat anders denatuur te
zwaar belastwordt.Zedoendaarom een
beroep opdestaatssecretarissen DeVriesen
Faberomzich in tezetten vooreen
programma voornieuwe natuurgebieden
dietevensalswaterberging kunnen dienen
(zieookdereacrievanStaatsbosbeheer op
pagina10).

Actie
Alshet aandecommissieligt,worden de
volgende initiatieven genomen naar aanleiding vanhetadvies:
• opnemen vandewatertoets in de vijfde
Nota Ruimtelijke Ordeningeind dit
jaar,
H20

Knelpunten
Decommissiekomttotdevolgende
analysevanknelpunten nueninde
toekomst:
• Hetwatersysteem ismomenteeltevaak
nietoporde.
• Hethuidigesysteemisnietberekendop
deverwachte klimaatveranderingen,
zeespiegelstijging enbodemdalingenop
veranderingen inruimte-engrondgebruik.
• Erbestaatonvoldoendeaandachtvan
burgerenpolitiekvoordeproblemenin
het watersysteem.
• Sturingenregiezijn teveelversnipperd,
verkokerdenopdeeigensectorgericht.
• Hetbesefvankostenenbatenvanwaterbeheeristegering.

Praktijk
Nu komt heteropaan hetadvies,wat
vrijwel nergens opzwarekritiekstuit, inde
praktijk toetegaan passen.Geeneenvoudigeopgave,omdat overal inhet land
gemeenten gebieden bestemmen voor
woningbouw ofbedrijventerreinen die,
geziendelageliggingdicht bij rivieren of
andere watersystemen,grotekansmaken op
wateroverlast bij zwareneerslag.Volgens
Tielrooij moeten projecten alsIJburgnog
eensgoed tegen het lichtgehouden worden
enmoet niet uitgesloten worden dat delen
vandenieuwbouwwijken niet ofopeen
anderewijzegerealiseerd worden.De
commissie somt intotaal negen projecten
opdieeenreëelebedreigingvormen voor
eennatuurlijk waterbeheer, f

het instellen vaneenNationaal Platform
Waterper 1januaria.s.,
het opstellen vaneen communicatiestrategiemedio 2001,
het initiëren vaneen onderzoeksprogramma integraal waterbeleid ook
mediovolgendjaar,
een nieuweNotaWaterbeleid indeloop
van 2001,

eenvoorstelvooreen verzekeringsstelsel
medio2001,
éénintegraal plan Rijn, Rijntakken en
IJsselmeereneenafzonderlijk planvoor
dekust begin2002,
eennationaal bestuursakkoord tussen
rijk, provincies,VNGenUnievanWaterschappen medio2002voorhet vastleggen
vandegezamenlijke taakstelling,de
financiering vanhet nieuwe waterbeleid
en het vaststellenvandeindeling van
Nederland in stroomgebieden
en programma's voorde regionale
stroomgebieden indejaren2001-2003.

Inopdrachtvandecommissieheeft hetadviesbureau HKVLijninWateruitLelystadeen
methodiekontwikkeldommogelijkeoverlastdoorextremeneerslaginregionalewatersystemeninzichtelijk temaken.Waterschappen kunnenmetdezemethode onderzoeken
welkeschadekanontstaan,welkemaatregelengenomen kunnen wordenomoverlasttevoorkomenenwelkeeisen(normen]aanhetwatersysteemgesteldmoetenworden.
Inhetonderzoekisgekekennaardekansenopextremeneerslag,hetvochtgehalteindegrond
('sponswerking')endehogebuitenwaterstandendoordewindrichtingen-snelheid.Nieuwisde
koppelingvandezedrieaspectenbijhetbepalenvandehoogwaterpeilendietotschadeleiden.
Demethodeisuitgetestinvijfregionalewatersystemen:Schouwen,Friesland(boezemsysteem),
Delfland (driepolders),OudeVaartinDrentheenStortelersbeekinhetbeheersgebiedvan
waterschapRijnenIJssel.SamenmetAlterraontwikkeldeHKVookeenmethodeomschadete
bepaleninondermeerstedelijkegebiedenenhoogwaardigeland-en tuinbouwgebieden.
Decommissieadviseertallewaterschappendezesystematiekindekomendetweejaartoete
gaanpassen,f
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Overname waterleidingbedrijven door
private bedrijven niet
meer mogelijk
Deoverdrachtvanaandelenofzeggenschapm
waterleidingbedrijvenaanprivatebednjvents
sinds1Septemberj.1.nietmeermogelijk.Minister
Pronksruurtbinnenkorteenwetsvoorstelnaarde
RaadvanState,waarinhetoverheidseigendomvan
waterleidingbedrijvenwettelijkvastgelegdwordt.
Hiermeewi!Pronkdehuidigeeigendomssituatie
vanwaterleidingbedrijvenwaarborgen.DemaatregelenzijnvolgenshetministerievanVROM
nodig,omdat(iberalisenngenprivatiseringinde
energiesectorzoudenkunnenleidentotprivatisering indedrinkwatervoorziening,watinsnijdis
methetregeringsbeleid.Deministermaaktedit
bekendindeStaatscourantvan2paugustus.
In het wetsvoorstel staat ookdat waterleidingbedrijven dieop 1 septemberj.1.
drinkwater leverden, het alleenrecht krijgen
voordeproductie enleveringvan drinkwater in hun distributiegebied. Daarvoor
moeten debestaande waterleidingbedrijven
welin handen zijn vanoverheden.Alleende
NVBronwaterleidingen Doorn voldoet niet
aandezeeis.Dit bedrijfwordt echterovergenomen doorWaterleidingbedrijf MiddenNederland.
Anderewaterleidingbedrijven mogen
geen drinkwater gaanproduceren ofleveren
aanderden.Eenuitzondering hieropzal
gemaakt wordenvooreigen voorzieningen
vanparticulieren, bedrijven en instellingen.
Hetwetsvoorstel iseen uitwerking van
het kabinetsstandpunt over marktwerking
enprivatisering inde drinkwatervoorziening(debriefvanjuni vorigjaar).Hierin liet
het kabinet wetengeenvoorstander te zijn
vanprivatisering van drinkwaterbedrijven,
omdat ditzou leiden tot deongewenste
situatie vanprivate monopolies."Vanuitde
zorgplicht vandeoverheid voordeopenbare
drinkwatervoorziening worden nu maatregelengenomen omprivatisering tevoorkomen",aldus het ministerie vanVROM.
Hiermee wordt volgensPronkinde
richtingvandegemeenten en provincies
(aandeelhouders) degewenste duidelijkheid
verschaft over heteigendom van waterleidingbedrijven. Eerder drongdeTweede
Kamer,door voordemotieFeenstra testemmen,aanopwettelijke voorzieningen omde
aandelen vanwaterleidingbedrijven inoverheidshanden tehouden, f

