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PRESENTATIE 'WATER I N BEELD 2000'

VoorzitterCIWneemt
kritisch afscheid
Dr.ir.J.IJjJheeft op7septembermeteentoespraakvolkritiekenbezorgdheidafscheidgenomenvan
deCommissieIntegraalWaterbeheer.HijdroeghetvoorzitterschapoveraanprinsWillem-Alexander. IJjJwasnietzooptimistischoverderealisatievan reedsgenomenbesluitendiedirectmethet
waterbeheertemakenhebben.Vooraldewaterkwaliteit, deaanpakvandeverdrogingendesaneringvanverontreinigde baggerbaarthemzorgen.Hij bekritiseerdemetname degebrekkigesamenwerkingindeNederlandsewatewereld. Deintegratievanwaterinderuimtelijke ordeningvan
Nederland verlooptvolgensdeinmiddelsex-CIW-voorzitterveeltemoeizaam.
Devoortgangsrapportage 'Water in
Beeld',dietijdens het CIW-symposiuminde
Ridderzaalgepresenteerd werd,geeft een
overzicht vandevorderingen inhet Nederlandse waterbeheer tussen mei 1999en mei
vanditjaar.Opdevraagofinhet afgelopen
jaar daadwerkelijk verderevooruitgangis
geboekt,moest IJffinzijn afscheidsrede
zowelja alsneeantwoorden,'ja, wat betreft
onzeijver omdenieuwe inzichten endoelstellingen ophetgebied van integraal

waterbeheer,zoalsverwoord indevierde
Nota waterhuishouding, omtezetten in
concreetbeleid.Nee,wat betreft derealisatie
van bestaand beleid".Hij refereerde aan
enkelepassagesuit 'Water inBeeld':Landbouwemissiesveroorzakennogsteedstehoge
concentratiesbestrijdingsmiddelen inhetoppervlaktewater.Hetaantallocatieswaarhetmaximaaltoelaatbarerisicowordtoverschreden, is
sinds1992nietveranderd,enDeverdrogmgsdoelstellingvoorditjaar wordtnietgehaald.Inplaats

Samenvatting rapport

staatheeft deruimtelijke wensen geformuleerdinhetvorigjaarverschenen rapport
'Ruimtevoorveerkrachtigwater'.Opregionaalniveauwordtdezogeheten waterkansenkaartgezienalspraktisch instrument
datindetoekomstalgemeeningangzal
vinden.HetInterprovinciaal Overleg
brachtvorigjaareenlandelijkeKansenkaartvoorwaterberginguit.

Inde21eeeuwzalhetwaterbeheer anders
zijn danvoorheen.Indeafgelopenjaren
zijn onderzoeken enproceduresingang
gezetdiealdirectditjaar bestuurlijkeen
beheersmatigeconsequentieshebben.Zo
zullendeEuropeseKaderrichtlijn Water,
hetadviesvandeCommissieWaterbeheer
21eeeuwendebevindingenvande
CommissieOnderzoekFinancieringWaterbeheer(commissieTogtema)eennieuw
stempelophetwaterbeheergaandrukken.
Opdeachtergrondspeelteenveranderende
maatschappelijke/politieke houdingten
opzichtevanwaardenvanwater.
Relatie water-ruimte
Degewoonteomwatersystemenals
vanzelfsprekend aantepassenaande
behoeften vantalvan maatschappelijke
gebruiksfuncties, isindevoorbereidende
stukkenvoordevijfde Nota Ruimtelijke
Ordening,dieeindditjaar verschijnt,
verlaten.Voorhettoekomstigwaterbeheer
moetruimtegereserveerdworden.Daaris
vrijweliedereenindewaterwereldhetover
eens.HetministerievanVerkeerenWater-
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Veiligheid
Degevolgenvandeverwachreklimaatveranderingvragenomeen fundamenrele
bezinningophertoekomstige waterbeheer
vanhetNatteHart.
Omdebeschermingvandekustzonetegen
overstromingen tekunnen behouden,pleitenverschillendeministeriesvoorhet
binnendijks reserverenvanruimteter
hoogtevandekwetsbaregebieden (duinen
ensmallekuststroken).Hetzogeheten
dynamischhandhaven vandekustlijn
blijft debasisvormenvanhetkustbeleid.
Vandedijken langsdegroterivierenzal
eindditjaar 84procentwerkelijk veilig
zijn.Intotaal23 projecten lopenvertraging
op.Hetvereisteveiligheidsniveauzalop
dieplaatsennietvoor2001 gehaaldworden.

van25procentreductieisdrieprocentreductie
gerealiseerd.Welisin30procentvanhet
verdroogdareaaleengedeeltelijk herstelbereikt,
terwijlin53 procentvanhetareaalgewerktwordt
aan herstelprojecten.Verwachtwordtdatdedoelstellingvan40procentreductiein2010welkan
wordengehaald.
VolgensIJffblijkt hieruit datde praktijk
bijzonder weerbarstig is."Vooralde
bestuurders zullen deschouders eronder
moetenzetten omdieeinddoelstelling te
halen.Verdereverttagingdoor gebrekkige
samenwerking kunnen weons niet permit-

Verdroging
Dedoelstellingvoordeverdrogingsbestrijding,reductievanhetareaalverdroogd
natuurgebied met25 procentditjaar ten
opzichtevan 1985, wordtnietgehaald.
Slechtsdrieprocentisgehaald.Welisin
ongeveereenderdevanhetverdroogd
areaalaleengedeeltelijk herstelbereikt.Op
grondvandehuidigeplannenzoudedoelstellingvoor2010,reductiemet40procent,
welkunnen wordenbereikt.
Waterkwaliteit
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewater laat
nogsteedstewensenover.Inhetwater
zittenvooralteveeleutrofiërende stoffen.
Deconcentratiesfosfaat enstikstofliggen
nogbovenhetmaximaaltoelaatbarerisico
(MTR),eendoeldatvoorditjaar stond
gepland.Vandezwaremetalenblijven zink
enkoperdegrootsteprobleemstoffen. De
gehaltesoverschrijden inbijna iederwatersysteemhetMTR,metuitzonderingvande
kust.Indegrorerivierenoverschrijdenook
cadmiumennikkelhetMTR. Inderegionalewaterengeldtditvoornikkel.
Inruimdehelft vanalleonderzochtewaterenwordendeMTR'svoorbestrijdings-

Geen rozengeur en maneschijn
"Niet allesisdus rozengeur en maneschijn bij derealisatie vanhet beleid.Wat
opvalt isdatdeknelpunten in belangrijke
mate temaken hebben met interbestuurlijkesamenwerking enmetde integratie
van warerbeleid enruimtelijk beleid.Gezien
depositievevoorbeelden dieookzijn aan te
wijzen, moet hettoch mogelijk zijn dat de
twaalfgedeputeerden enenkele honderden
wethouders en waterschapsbestuurders wat
vakerelkaar indeogen kijken en zaken
doen,in plaatsvan alleseindeloos in
projectgroepen testallen endezaken vooruit teschuiven",aldus IJfftijdens hetCIWsymposium.

Belangrijke conclusies
• Technischgezienkanruimtewordengevondenvoorhetafvoeren vandehoogwatersopde
langetermijn. Hetvormenvaneenbestuutlijk draagvlakzaldenodigeinspanningvergen.
• Dedoelstellinguit hetDeltaplan GroteRivierenomditjaaroverveiligedijken rebeschikken,wordtnietgeheelgehaald:eindditjaatzal84ptocentvandedijken daadwerkelijk
veiligzijn;voorderesterende 16ptocentwordennoodmaatregelen getroffen. Volgendjaar
zullendiedijkvakken welaandenieuweveiligheidsnormen voldoen.
• Inhethelelandwordenprojecten opgestartomdenatuurlijkheid vandewatetsystemen
tetugtebrengen.
• Dedoelstellingomditjaar4000hectareaanuiterwaarden tehebbenverworven,wordr
gehaald.Deinrichtingvandezegebiedenlooptwelachter.
• Hetisnogonduidelijk ofalleprovinciesenwaterschappen erinzullenslagenvoor2002een
gebiedsdekkend 'gewenstgrond-enoppervlaktewaterregime'vasttestellen(zieookPlatform achterin ditblad).
• Methethuidige niveauvanemissiesvanmeststoffen zalnietaandeEU-nitraatrichtlijn
wordenvoldaan.Ditheeft negatievegevolgenvoordekwaliteitvanhetoppervlaktewatet.

Diepdelversrapport
Deex-CIW-voorzitterheeft noghoop.
"Erisweldegelijk alveelbereikt ophet
gebied vanhet waterbeheer in Nederland.
Hetgroteprobleem isdat effecruering van
watnogmoetgebeuren steeds moeizamer
gaat en meer inspanning verdient.Die
inspanning magwat mij betreft, ren koste
gaan vanalleaandacht diebesteed wordt
aanallerleibestuurlijke modellenen reorganisatieactiviteiten.Wanneerdat laatste toch
moetgebeuren, dan beveelikaan hetDiepdelversrapporr uit 1974nogeens ter hand te
nemen.Het kanbeschouwd worden als het
fundament vanhet moderne waterschaps-

middelenoverschreden.Dezesituatieis
gelijk aandievan1992. Degrootsteproblemendoenzichvoorinderegionalewateren.HetMTRvanPCB'sendiversePAK's in
hetzwevendstofwordtbijna ovetaloverschreden.
Bovendienkomenernieuwestoffen bijdie
dewaterkwaliteit bedreigen.Uitvoorlopig
onderzoekblijkt datinhet watermilieu
verschillendehormoonverstorende stoffen
voorkomen,waarvoornoggeenmaximale
risiconiveaus beschikbaarzijn.Onderzoek
naardezestoffen isvorigjaar begonnen
(zieookH20nr. 1 vanditjaar).
Metdesectorgerichteaanpakvande
diffuse bronnen iswatvooruitgang
geboekt.Eenbelangrijke stapwashetvan
krachtwordenper 1 maartj.1.vanhet
Lozingenbesluit openteeltenveehouderij.
Deaanpakvanderiooloverstortenen
directelozingeninhet buitengebied
vetlooptnietvolgenswens.Voor1januari
vanditjaar haddenallegemeenteneen
planvanaanpakmoetenopstellenvoorhet
sanerenvandedirectelozingenvanhuishoudelijk afvalwater. Demeestegemeentenhebbendezedatum nietgehaald.

model".(Indit rapport wordt voorgesteld
eenstelselvan hoofdwaterschappen recreërenmet daaraan ondergeschikre inliggende
waterschappen, red.)."Deregering durfde
dat toenniet aan,maargeziendediscussies
vandit moment in het veldklinkt het akelig
modern", aldus IJff
Staatssecretaris DeVriesvanVerkeeren
Warerstaat onderschreefhetstandpunt van
IJffdatderelatietussen water en ruimte de
komende tijd denodigeaandacht en inspanningverdient. "Water alsordenend principe
moetgeenbeleidsintentie blijven, maar
worden omgezet inconcreerpolitiek kiezen

enhandelen.Alswaterbeheerder zullen wij
onzeruimteclaim hard moeten maken".Ze
wasweloptimistischer overdeoplossing
vandebaggerproblematiek. IJffnoemdede
saneringvanvervuilde waterbodems een
zeer moeizameaangelegenheid diemeer
bestuurlijke inspanning vraagt.DeVries
verweesnaardeuitvoeringvanhetTienjarenscenario Waterbodems,waarmee vorig
jaar eenbegingemaakt is,devorderingen op
hetgebied vanverwerkingvan verontreinigdebaggerendeonlangs ingestelde
subsidieregeling voorgemeenten en
waterschappen ombaggerplannen opte
stellen, f

