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Provinciesmoeten
daadkrachtiger
waterbeleidvoeren
Omdeveiligheidenhetnationaal belangindetoekomsttekunnengaranderenzijnforse inspanningenophctgebicdvanwaterbeheerenruimtelijke ordeningnodig. Provinciesmoeten daarbij
ruimtevoorwatermakenenwaterlatenmeewegeninderuimtelijke ordening.Ookdeafstemming
tussenruimtelijke ordeningenwaterhuishouding,groudwaterbeheerenwater indestad kanverbeterdworden.Datzijndebelangrijkste conclusiesuithetrapport 'Provinciesmakenruimtevoor
water',datdeadhoe-adviescommissieWater,onderleidingvanj. Leemhuis-Stout,opz8augustus
presenteerdeaan de voorzittervanhetInterprovinciaal Overleg(IPO),deheerVanKemenade.
Decommissieheeft inhaar rapport voor
tweeinvalshoeken gekozen:watzijn deze
nieuweopgavenenhoekunnen dezehet
bestgerealiseerd worden?Decommissie
keeknaarhettotnutoegevoerde beleid,de
beschikbare instrumenten eneventuele
tekortkomingen inhethuidige beleid.
Overhetprovinciaal waterbeleid komt
decommissieLeemhuismetvergelijkbare
conclusies alsdestudievanhetRathenau
Instituut (ziepagina 14).Hetbeleid sluit
niet aanbijdepraktijk. Vooraldeafstemming tussen ruimtelijke ordeningen water
verloopt moeizaam.Daardoor kanhetinde
ptaktijk voorkomen datruimtelijke functies
(wonen) haaksstaan op waterhuishoudkundigefuncties. Inhetverleden zijn sommige
ruimtelijkegebruiksfuncties danookonlogisch tenopzichtevanelkaargesitueerd.
Ookbestaatonduidelijkheid overdeverantwoordelijkheid voorhetwaterbeheer inde
stad.Verdermoetdetaakvandeprovincie
indecalamiteitenzorg worden opgepakt,
vooralhetuitoefenen vantoezicht. Tenslotte
ontstaan problemen doorhetverschilin
plantermijn tussen verschillende rapportages,waardoor hetmoeilijk isnieuwe (waterhuishoudkundige) inzichten indeverschillendeplannen tevetwerken.
Waarhetgaat omdenieuwe waterhuishoudkundige opgaven,hetgaranderenvan
deveiligheid tegen overstromingen doorde
groterivierenendezee,hetbeteugelenvan
regionaleoverlast,hetintensiveren vande
verdrogingsbestrijding enhetbereikenvan
degebiedseigen waterkwaliteit,zietde
commissie tweebelangrijke taken voorde
provincies weggelegd.Provincies moeten
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daadwerkelijk ruimte voorwater maken,en
het water moet medesturend wordeninde
ruimtelijke inrichting.Decommissie stelt
datdebestaande instrumenten toereikend
zijn omdeproblematiek indewaterhuishoudingoptelossen,maardathetaande
ptovinciesisomdezeinstrumenten ook
daadwerkelijk tegebruiken.
Concreet wordt inhetrapport eendrietalaanbevelingen gedaan aandeprovincies.
Deeerstedaarvan isdatdeprovinciesde
relatie tussen ruimtelijke ordeningenwater
moeten intensiveren.Datkandoorbij
besluitvorming overruimtegebruik ookde
risico's telaten meewegen.Hiertoe moeten
provincies hetvoortouw nemen om (per
gebied) normen voorwateroverlasten
-tekorten optestellen.Datkaninsamenwerkingmetgemeenten enwaterschappen.
Verdermoetdeprovinciale ruimtelijke
planvorming (meer)gebaseerd worden op de
lagenbenadering ende(inter)nationaleen
regionalestroomgebiedbenadering. Problemen moeten niet naareen ander stroomgebied worden overgeheveld.Deprovincies
moetenerookvoorzorgendatdevisies van
dewaterbeheerders verwerkt wordeninde
diverseruimtelijke plannen.Ermoetduidelijkheid komen overde verantwoordelijkheden vooroppervlakte-engrondwatetin
kwantitatieve enkwalititatieve zin,de
verplichte actualisatievanstructuur-en
bestemmingsplannen moet vandegrond
komen waardoor afstemming tussen ruimte
enwater mogelijk wordt en tenslotte
moeten ruimtelijke plannen vangemeenten
dootdeprovincie integraal worden getoetst
opwaterhuishoudkundige effecten.

Deafstemmingtossenruimtelijkeordeningenwaterop
provinciaalniveauverlooptno,g moeizaam,aldusde
commissieLeemhuis.

Ten tweedesteltdecommissiedat
provincies meer invloed moeten uitoefenen
opde(inter)nationale doel-en taakstellingen voor hoogwaterbescherming enwaterkwaliteit,endedaarmee samenhangende
systeemkeuzes.Dezekeuzeszijn tenslotte
niet alleenbepalend voordedoorwerkingin
regionale(provinciale) systemen,maar ook
voordetekiezennormen,oplossingen ende
daarmeesamenhangende kosten.
Dederdeaanbevelingvandecommissie
Leemhuisisdatdeuitvoeringvanhetcreëren
vanruimtevoorwatersnelwordt aangepakt.
Eenbelangrijk middelomvaarttezettenis
eenbestuursovereenkomst tussenhetministerievanVerkeerenWaterstaatendeprovincies.Hierinzoudenafspraken overdoel-en
taakstellingen,geld,planningenmonitoring
moeten worden vastgelegd.Eventueelkan
aandezeovereenkomst een intentieverklaringvoorafgaan, waarindepartijen zich
bereidverklarentoteenoplossingvoorhet
waterprobleem tekomendoorinde vijfde
NotaRuimtelijke Ordeningde hoofdlijnen
enhetkadervasttestellenendaarnaeen
bestuursovereenkomst optestellen.
IPO-voorzitterVanKemenadegafaan
snelmetdeaanbevelingen vandecommissieaandeslagtewillen.Volgenshemis het
mogelijk ommetditrapport, samenmetde
rapportages vandecommissie Waterbeheer
21 eeuwenhetRathenau-instituut, binnen
eenpaar maanden gezamenlijke, duidelijke
doelen vasttestellen.Binnenkort gaathet
IPOhetland inommetdiversebetrokkenen,waaronder statenleden overbovenstaande tediscussiëren, f

