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Hetlaatzichradendatineen dergelijke
situatiesamenwerkingeenhardevoorwaarde
isomdeaanwezigeambities indetoekomst te
verwezenlijken. Dewaterbeheerders ende
gemeentehebbendanookin 1998 dewens
uitgesproken meersamen tewerken.Dit
mondde toenuit ineen projectorganisatie
metalsdoeldewegtewijzen richting duurzaamstedelijk waterbeheer,vastgelegd ineen
gezamenlijk Waterplan Rotterdam.Deafsprakenhieromtrent, inclusiefeensleutelvoorde
verdelingvandekostenvoorhetopstellenvan
hetwaterplan,zijn vastgelegd indezogeheten
covernotitie.
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Participatie,collectiviteit, maatschappijgericht encoöperatief,datzijnzoenkelesleutelbegrippen,
diepassenbijdeorganisatierondheropstellenvanhetWaterplanRotterdam.Deuitdaging lagin
hetvergrotenvandekwaliteitvandeleefomgeving en debelevingswaarde vanhetstedelijk water.
Lerend uit hetverledenwasditvanmeetafaandegemeenschappelijke doelstelling.Hetresultaat
mag erwezen! HetWaterplan Rotterdam 2000-2005,waarvan hetGemeentelijk Riolenngspian
integraal deel uitmaakt, bevateenactieplan, waarmeeeen/linkestap m derichting vaneengezond
enduurzaam watersysteemwordtgezet.Waterenruimtelijke ordeninggaan daarbij hand inhand.
Hetwaterbeheer binnen degemeente
Rotterdam wordtgestaltegegevendoorzeven
organisaties.HetHoogheemraadschap van
Delfland enhetHoogheemraadschap van
Schielandvoeren het waterkwaliteitsbeheer op
denoordoever.DegemeenteRotterdamvoert
daarinruim dehelft vandewateren het
kwantiteitsbeheer noguit.Opdezuidoeveris
hetZuiveringsschap HollandseEilandenen
Waardenwaterkwaliteitsbeheerder en heeft
hetWaterschap IJsselmonde,naastde
gemeenteRotterdam,detaakvankwantiteits-
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beheerder.RijkswaterstaatdirectieZuidHolland iskwantiteits-en kwaliteitsbeheerder
vandeNieuweenOudeMaasenaanliggende
havenbekens.Inafbeelding 1zijn debelangrijkste beheergrenzen weergegeven.Binnende
gemeentelijke organisatievormendetwaalf
Rotterdamsedeelgemeenten deverantwoordelijkebestuurslaagvoorhetbaggerenenoverig
onderhoud aanwatergangen.Tenslotte ishet
rioolbeheer verdeeldoverdediensten GemeentewerkenenhetGemeentelijk Havenbedrijf
(westelijk havengebied).

Develeverschillendebeheersgebiedenvandeintotaaltwaalfwaterbeheerdersinen rondRotterdam.
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Organisatie
Voorhetplanproces iseenprojectorganisatieopgericht.Dezebestonduitdrie
lagen:
eenambtelijke stuurgroepdiebinnende
grenzen vaneenbestuurlijke startnotitie
gemandateerd isomhetWaterplan
Rotterdamoptestellen;
hetprojectbureau, waarhetWatcrplan
feitelijk isopgesteld,enwaarvandaan
coördinatieenbewakingvandevoottgang
vandeonderdelen plaatsvindt
enwerkgroepen,allemeteeneigenonderwerpvariërend van emissieberekeningen,
afstemming riolering-zuivering, oppervlaktewater,(freatisch) grondwatet,
westelijk havengebied enzorgplicht nietaangesloten panden.
Degeheleprojectorganisatie isgedurende
16maanden bemandgeweestdoormedewerkersvandesamenwerkendeorganisaties.
Deprojectorganisatieheeft bewustgekozenvoorexterneondersteuning. Kennis,capaciteitenonafhankelijkheid zijn daarvoorde
belangrijkste redenen.AdviseursvanDHV
Waterhebbenopdiverseplaatsen inde
projectorganisatie meegedraaid.Zijhebben
hetprocesontworpen ensamen methet
projectbureau begeleid.
Wil tot samenwerken
Essentieel voorditplanproces washet
instandhouden oflieverversterken vandewil
totsamenwerken vanalleactoren.Hetgezamenlijk belang,eenduurzaam functionerend
stedelijk watersysteem,isdaarom centraal
gesteld inhetproces.Datlijkt eenopendeur,
maardaardoorgingendediscussiesnietover
competentiesenverantwoordelijkheden van
debetrokken organisaties,maaroverhoehet
Rotterdamsewatersysteemeruitzoumoeten
zienenwelkeingrepen daarvoornodig
zoudenzijn.Hetprocesvanherpolderen,al
enkelejaren eenheet-zuiverorganisatorisch-hangijzer inRotterdam,isdaarom
buitenhetWaterplangehouden.Verderiseen
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groot deel van het proces eerstgrof doorlopen,
zodat al in een vroegstadium zicht ontstond
op het eindresultaat. Daarna iswaar nodig
bijgesteld en verfijnd.
Dat communicatie in dit proces een
cruciale rol heeft gespeeld behoeft geen
betoog.Niet alleen binnen de projectorganisatie,maar ook daarbuiten met bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland, het Waterbedrijf Europoort, de Dienst Stedenbouw en
Volkshuisvesting van degemeente en een
aantal belangenotganisaties zoals de ZuidHollandse Milieufederatie. De communicatie
is onder andere vormgegeven door een klankbordgroep alsonderdeel van de projectorganisatie en daarnaast een regelmatig
uitkomende nieuwsbrief, een drietal gebiedsateliers in het begin van het proces,een
forummiddag ongeveer halverwege en bijeenkomsten voor dedeelgemeenten tegen het
eind van het proces.
Viade stuurgroep heeft bij vijf mijlpalen
afzonderlijk bestuurlijke terugkoppeling
plaatsgevonden. Eerst nadat ambtelijk voorwerk voor een groot deel was afgerond, is het
bestuurlijk overleg bijeengekomen voor de
afronding.

Gezamenlijk doel
Desamenwerkende organisaties binnen
het Waterplan hebben uiteraard alle hun
eigen doelstellingen. Nu ging het echter specifiekom het Rotterdamse watersysteem. Van
meet afaan isgezocht naar passende ambities
voorjuist dat systeem. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijke visie op het watersysteem in
Rotterdam. Dezevisie isverwoord in drie
streefbeelden voor het binnendijkse oppervlaktewater. Dezestreefbeelden geven de situatie weer, die redelijkerwijs op de lange
termijn (2030)kan worden bereikt.Ze zijn
daarmee richtinggevend voor uit te voeren

maatregelen en zullen worden vertaald naar
concrete aanpassingen van ieders beheerstaken, bijvoorbeeld het rioolbeheer.Voor de
rivier en havenbekkens isook een streefbeeld
opgesteld, maar in het Waterplan isbij de
uitwerking van de streefbeelden geconcentreerd op het binnendijks watersysteem. In het
artikel 'Streefbeelden voor het Rotterdamse
watetsysteem, stedelijk water op RO-basis',
wat hierna volgt, is nader ingegaan op het
belang van gezamenlijk doelen stellen en de
wijze waarop dat is gebeurd.

huidige kwaliteitsniveau te kunnen handhaven.Een verdrievoudiging van het jaarlijks
onderhoudsvolume in een periode van tien
jaar is ingrijpend maar feitelijk onontkoombaar.Dehuidige leeftijdsopbouw van het stelsel isbepalend: riolering in de naoorlogse
wijken is aan vervanging toe.De impact op de
buitenruimte isgroot. Met een verder verbeterde afstemming met het wegonderhoud tot
circa 85procent, uitgedrukt in meter rioolvervanging, wordt overlast voor burgers en
bedrijven beperkt, en worden kosten bespaard.

Relatie met rioleringsplan

Actieprogramma Water

Demaatregelen in het Waterplan zijn
gericht opdeintegrale verbetering van de
kwaliteit en het functioneren van het watersysteem. In het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP)wordt ingegaan op specifieke rioleringsmaatregelen. Het GRPis parallel aan het
Watetplan opgesteld, wat de mogelijkheid
biedt direct nieuwe inzichten in het rioleringsbeleid op te nemen en specifieke rioleringszaken in een integraal kader afte wegen
en te prioriteren.

Naast een gezamenlijke visieop een duurzaam watersysteem voorRotterdam, bevat het
Waterplan Rotterdam een uitvoeringsprogramma voor de planperiode van 2000tot 2005:
het Actieprogramma Water. Er iseen basispakket samengesteld, grotendeels voortkomend
uit wettelijke verplichtingen van de rioolbeheerder. Het keuzepakket met voornamelijk
gebiedsgerichte maatregelen vormt een
aanvulling op bestaand beleid.

Naast het continueren van bestaande activiteiten in het beheer en onderhoud van het
rioolstelsel,zoals reiniging, inspectie en
gemaalonderhoud, wordt in het GRP uiteengezet dat de invoering van centtale sturing
van rioolgemalen in de komende planperiode
wordt voltooid. Dit isvan oudsher een belangrijk onderwerp in Rotterdam. De invoering
van centraal automatische sturing biedt
mogelijkheden voor het afvlakken van het
droogweeraanbod van afvalwater op de zuiveringsinstallatie Dokhaven. Hierdoor blijkt het
mogelijk het zuiveringsrendement teverhogen.In het artikel 'Optimalisatie in de Rotterdamse waterketen' op pagina isdit nader
toegelicht.
Het volume tevetvangen rioolzal de
komendejaren sterk moeten toenemen om het

Basispakket
Een belangrijk winstpunt van de samenwerking in het Waterplan isdat door alle
partijen wordt onderschreven dat de invoering
van centraal automatische sturing van rioolgemalen een aanzienlijke bijdrage levert aan
het realiseren van de basisinspanning. Naast
een algemene reductie van overstortwater
wordt specifiek op bepaalde locaties de emissie
verminderd: het binnendijks oppervlaktewater
verdient hierbij prioriteit boven het buitendijks water, want deeffecten van lozingen zijn
binnendijks (veel)groter dan buitendijks. Op
deze wijze kan voor relatieflage kosten aan de
basisinspanning worden voldaan. Aanvullende
emissiereducerende maatregelen aan de riolering vallen nu binnen het kader van het
waterkwaliteitsspoor. Dat betekent maatwerk
met altijd een zeer directe verantwoording van
de investeringen.
Ongezuiverde lozingen worden gesaneerd,
hetzij door middel van IBA,hetzij door
aansluiting op de riolering. Met name van de
aanpak van lozingen in de glastuinbouw
wordt op termijn een verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. Sanering
van lozingen in het westelijk havengebied
heeft, gegeven de aard van het gebied, een
aparte status verkregen. Derelatief beperkte
ongezuiverde lozing,verspreid over een
geografisch groot gebied, maakt dat de aanleg
van riolering slechts bij grootschalige reconstructies een realistische mogelijkheid is.
Het inlopen van de bestaande baggerachtetstand in het stedelijk gebied verdient prioriteit teneinde een gezonde ontwikkeling van
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het oppervlaktewatersysteem mogelijk te
maken.
Keuzepakket
Uit een drietal mogelijke strategieën is
gekozen voor een aanpak waarbij voornamelijk wordt aangesloten bij projecten in het
kader van het Ruimtelijke Plan Rotterdam
(RPR 2010).Waterbeheet en ruimtelijke
ontwikkeling worden op deze wijze nadrukkelijk met elkaar geïntegreerd, een tweede
belangrijk winstpunt van dit Waterplan. Deze
afstemming levert synergie-effecten (water als
mede-ordenend principe).De gebiedsgerichte
projecten zijn geprojecteerd in de Noordrand,
Singels binnen de ruit, Zuiderpark en Bergse
Plassen. Met de te nemen maatregelen moet
het in principe mogelijk zijn om in deze speerpuntgebieden binnen de komende planperiode de streefbeelden te bereiken. Belangrijk isde samenhang tussen maatregelen:
onderlinge versterking en werk met werk
maken.

•

ten kan over een periode van circa tienjaar
zo'n vijf tot tien procent van het verhard
oppervlak worden afgekoppeld van de riole-
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bereikt over de herpoldering, zodat ook
binnen de gemeente Rottetdam het peilbeheer
door het waterschap zal worden uitgevoerd.

De eerste stap!
Het speerpunt Noordrand maakt deel uit
van de streefbeeldgebieden Groene wiggen
(waaronder Overschiese Plasjes) en Blauwe
ring. De belangrijkste maatregelen in de
Noordrand zijn de verbreding en verruiming
van watetpartijen, het mogelijk maken van
een natuurlijk peilverloop en seizoensberging
en de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot
de helft van het streefbeeld. Daarnaast zal de
baggerachterstand worden ingehaald en ecologische verbindingszones verder worden
ontwikkeld.

Voorde wateren in het Zuiderpark is
ambitieus het Groene wigstreefbeeld voorgesteld. Er wordt gestreefd naar een meer
natuurlijk peilverloop en seizoensberging, en
het verruimen/verbreden van de waterpartijen. Interne circulatie wordt mogelijk. Daarnaast gaat het om het wegwerken van een
baggera chterstand en om uitbreiding van
natuurvriendelijke oevers tot een totaal van
25%van de totale oeverlengte.Om de effecten
van riooloverstortingen te verminderen zullen
maatregelen aan het riool worden getroffen.

Het speerpunt 'Singels binnen de ruit' is
gelegen in het streefbeeldgebied Compacte
stad. De maatregelen zijn vootal gericht op het
vergroten van de belevingswaarde van het
water, zoals vanuit een stedenbouwkundige
visie isvoorgesteld. Het beleid voor de singels
iseropgericht onnodige inlaat van (gebiedsvreemd) watet tetug te dringen, de baggerachterstand weg te werken en de verversing van
het oppervlaktewater te verbeteren. Verder
worden de natuurvriendelijke oevers en floatlands/muurvegetaties uitgebreid tot vijf
procent van de totale oeverlengte, ofwel 1,5 km
oeverlengte.Deze maatregel wordt afgestemd
met het creëren van een afwisselend profiel
van de singels van gevel tot gevel.

Er isook voorzien in maatregelen buiten
de speerpuntgebieden. Hiermee is het mogelijk om ook slagvaardig in te spelen op lokale
initiatieven. Maatregelen als het inlopen van
de baggerachterstanden, het aanleggen van
natuurvriendelijke oeversof floatlands/muurvegetaties en het intensiveren van de frequentie van drijfvuilvissen zijn voorzien.

Debelangrijkste maatregelen die worden
voorgesteld voor de BergsePlassen ten einde
het Groene wig streefbeeld te realiseren is het
baggeren van de plassen en immobiliseren van
aanwezige verontreinigde sublagen. Daarnaast
gaat het om het concentreren en defosfateren
van de toevoer vanuit Schiebroek en de uit
breiding van het percentage natuurvriendelijke oevers.In aanliggende rioleringsdistric-

Alles koek en ei ?
Isbinnen het waterplan Rotterdam dan
geen serieus verschil van inzicht opgetreden?
Natuurlijk wel,bijvoorbeeld op onderdelen
van het beleid van niet-aangesloten percelen.
In de discussie overdeafweging tussen riolering en mini-zuivering dan wel andere methoden om het afvalwater in buitengebieden op
deugdelijke wijze te behandelen is het moeilijk gebleken eikaars taal te spreken. Door het
gezamenlijke belang te benadrukken - een
duurzaam functionerend watersysteem - zal
ook deze kwestie in overeenstemming worden
opgelost. Er is alleen iets meer tijd voor nodig.
Inmiddels,na afronding van het planprocesWaterplan, isook overeenstemming

Na het planproces,dat de samenwerkende
partijen in ruim 16maanden hebben doorlopen,overheerst het gevoel dat weop de
goede wegzijn. Devisie tot 2030zal nog wel
enige actualisaties behoeven, maar uitdrukkelijk is uitgesproken niet voorde volgende
planperiode nogmaals een dergelijk planproces te doorlopen. Eenactualisatie eind 2004
zal volstaan.
Deparallelle bestuurlijke behandeling in
de afzonderlijke besturen isafgelopen maand
afgerond. Met de ondertekening van een
convenant op 6oktobet isdoor de betrokkenen een inspanningsverplichting aangegaan
voor de komende planperiode.Daarmee is
tevensdestart van de uitvoeringsorganisatie
geformaliseerd. (Zieook pagina4).
Het maatregelenpakket is omvangrijk.
Het gaat in totaal om 88miljoen gulden:21
miljoen gulden voor het basispakket en67
miljoen gulden voor het keuzepakket.
Aangezien nadrukkelijk door degemeente en
watetschappen wordt erkend dat duurzaam
stedelijk water een positieve bijdrage levert
aan het wonen, werken en recreëren in de
stad, zijn de verwachtingen voor de beschikbaarheid van middelen ronduit positief.
Dat het water in Rotterdam als bindmiddel kan werken, is duidelijk gebleken. Belanghebbende partijen hebben elkaar gevonden.
Deinwoners van Rotterdam plukken daar
meteen alde vruchten van omdat met hun
geld meer kan worden bereikt en zij dar
bovendien op relatief korte termijn aan den
lijve kunnen ondervinden.«

H2O

17

