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WATERGRAAF SEGERS H O O P T OP I N T E N S I E V E S A M E N W E R K I N G MET WATERPARTNERS

"Elkegemeente
haareigen
waterstructuurplan
Watermoetderuimtekrijgenbinnen hetstedelijkgcbied,zovindtookwatergraajSegersvande
waterschappenDeAaenDeDommei."Eenjuisteafstemming vandejysiekeplanningvanonze
woonoingevingendedaarmeesamenhangende inrichting moetvoorkomendatNederlandwordt
volgebouwd.Dit betekentdatervoorgezorgd moetwordendathetwaterprobleem dat binneneen
gebied bestaat,nietwordtajgewenteld opanderepartijen engebieden.Alsereenwaterprobleem
ontstaat, moetdat terplekkewordenopgelost.Problemen dieontstaan inhetregionalewatersysteem
moetennietworden ajgewenteld ophethoo/dsystcem,inditgevai deMaas".

Drie stappen
Op11 decemberj.1.presenteerdewaterschapDeDommelhetnieuwebeleidzoals
hetookindenota'Samenwerkenaan
stedelijk water'isverwoord,aande
gemeenten inhetbeheergebiedvandit
waterschap.OokwaterschapDeAainformeertdebetrokkengemeenten binnenkort.Tijdens dezebijeenkomsten wordt
ooknagegaanhoegemeentendenkenover
samenwerking indewaterketenvoor
bijvoorbeeld hetefficiënter zuiverenvan
afvalwater.

Hetgebied vanhet waterschapDe
Dommel omvat 150.000hectareen iséénvan
degrootste waterschappen in Nederland.
WatergraafSegersspreektvaneen trendbreuk alshij terugkijkt opdeafgelopen tien
jaar."Waterschappen waren zeer intensief
bezigmet hetlandelijk gebied.Zeoordeelden enadviseerden.Zenamen niethet voortouw voornieuweptojecten. De landelijke
gemeenten haddencontacten metdewaterschappen.Met steden waren er weinig
gemeenschappelijke werkterreinen.Geleidelijk aan ishet aandachtsgebied vande
waterschappen verplaatst naar het
bebouwdegebied,waarbij het uitgangspunt
isdatwealswatersector nietmoeten proberenzelfde waterproblemen optelossen.Dat
zouleiden tot louter technische oplossingen,zoalsdijkverhoging,pompen engemalen,terwijl dewerkelijke problematiek een
veelbredereoriëntatie vraagtdiete maken
heeft metderuimtelijke planning in Nederland".
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Segerszegtdat indelaatste tienjaarde
inzichten noglangnietzijn verbeterd."In
hetverleden isgeprobeerd om het teveelaan
regenwater zosnelmogelijk hetgebieduit te
krijgen. Nu isdebenaderingom het water
zoveelmogelijk vasttehouden.Tegenwoordiggaat hetwaterschap uit vaneenaanpak
viadriestappen.Hetstroomgebied vanDe
Dommel heeft temaken meteen hellend
gebied met40tot 50meter hoogteverschil.
Belangrijk voorDeDommel isom het watet
dat hier valtzoveelmogelijk vastte houden,
door bijvoorbeeld stuwtjes en het verlengen
vandewegdiehetwater moetafleggen, om
zoeendeelvandeverdrogingsproblematiek
tegen tegaan.Datisstapéén".
"Detweedestap ishet bergen van water,
waarbij het water letterlijk meer ruimte
krijgt.Tijdens depiekafvoeren kanzo'n
bergingsgebied vollopen.Alsonvoldoende
rekeningwordtgehouden met deruimtedie
hetwatervraagt,zalhet waterdie ruimte
tochwelnemen en isdeschadevelemalen
groter, waardoor wetemaken krijgen met
calamiteiten zoalsdiein 19515e n l996plaatsvonden".
"Dederdestap ishet afvoeren vaneen
deelvan hetwater,dat niet in het gebied
vastgehouden hoeft teworden".
VolgensSegetskanmetdezeaanpakop
termijn dertigprocent van de piekafvoeren
tetuggebracht worden."Degemiddelde
afvoer vandeDommel is 15 kubieke meter
perseconde.Indepieksituatie isde afvoer
vertienvoudigd.Alshiervan dertig procent
gereduceerd kan worden, isdateen aanzienlijke verbetering".

Watergraafir.A.SeversvanwaterschapDeDommel
enDeAa.

Profileren
VolgensSegersgroeit,grotendeels beïnvloeddoor maatschappelijke ontwikkelingen,geleidelijk degedachte bij waterschappen ommeer naar buiten tetreden enzich
sterker teprofileren. Tenaanzien van met
namedewaterkwaliteit ontstaat eenbreder
draagvlak naar allerlei maatschappelijke
organisaties,zoalsdebouwsectotende
landbouworganisaties. "Oplossingen voot
dewaterproblematiek moeten worden
gezocht inderuimtelijke ordening", zegt
Segers."Alsje zoietsoppert,moetje naarde
gemeenten.Eenmoeilijk traject", volgens
Segers,"vooral omdat het hierbij om twee
verschillende partijen gaat in hetzelfde
vakgebied".VolgensSegersmoeten beide
partijen bereidzijn omgezamenlijk de
schouderseronder tezetten opwegnaar
gemeenschappehjkedoelstellingen.
"Het aardigevan hetwaterbeheer isdat
visiesvanuit waterbeheerders overdeideale
verdelingvanderuimte alseersteop tafel
moeten liggen voordat afwegingen kunnen
wordengemaakt inderuimtelijke ordening.
Hierin ligt detaak vande waterschappen.
Zijraden aan welkerichtingdegemeente
hetbestekannemenengevenaanwatde
consequenties kunnen zijn alseen andere
richtingdevootkeurkrijgt. Het adviserende
element wotdt voorafin het traject ingebracht.Uiteindelijk beslist natuutlijk de
politiek. Gelukkigmaar,"aldusSegers,"dat
eendemocratisch bestel de afwegingen
maakt.Dewaterschappen leverende
deskundigheid aan".
VolgensSegersmoetde samenwetking
tussengemeenten enwaterschappen meer
vorm enstructuut krijgen omhet proces
goedopgang tekrijgen. "Het ideemoet
meergaan leven.Niettemin zijn degemeenten zelfactiefaandeslag.Het waterschap
DeDommel stteeft ernaardat iedere

gemeente inhetgebied binnen vietjaat een
eigen watetpkn optafel heeft liggen met
daatin aandacht voor hetgemeentelijk rioleringsplan,afkoppelen vanregenwater,de
overstortproblematiek endeecologische
verbindingszones.Aldiezaken moeten
geïntegreerd worden ineen samenhangend
watetstructuurplan.Meteendergelijk plan
heeft degemeente eenprachtig document in
dehand omhetwater in hetstedelijk gebied
metdepolitiek tebespreken.Opdeze
manier krijgt deburger ookeen helder
inzicht indeproblematiek enkan men
erover meedenken,voordat eenweloverwogen besluit wordr genomen".
VolgensSegersheeft het waterschap niet
deptetentie omopdestoelvandegemeente
tezitten. Het waterschapgaatuit vande
aanwezigheid van watet,waatbij deadviezen inhetvoortraject vande plannen
worden meegenomen, watvervolgens ineen
waterplan tot uiting komt."Alseteen
besluit wotdtgenomen, kan niemand
achtetafnogverwijtend beweten dat
bepaaldezaken niet heldetof onbegrijpelijk
waren".Segersvindt dit eenlogische manier
vanwerken.Volgenshemzou het nietgoed
zijn alsdewaterschappen depolitieke
vetantwoordelijkheid zouden krijgen voor
dieafweging. "Het waterschap isdieluis in
depels,dieGideonsbende dieadviezen

aandraagt voorhet nemen vaneen besluit.
Waarschijnlijk gaar het kabinet voorschrijvendat etbij aldievormen van besluitnemingeenwaterroets in het levengeroepen
moet worden,waarbij het inderdaad helder
wordtofet inzo'n plan toch niet eendeel
vandewaterproblematiek afgewenteld
wordt opeenandergebied. Het is natuurlijk
nietdebedoelingdat de belastingbetaler
hietvan dedupe wordt".

Het waterstructuurplan
Het watetschap DeDommel heefr in
samenwerking met allebetrokken partners
in hetgebied het Waterstructuurplan
Tilburgopgesteld,eenbeleidsdocument dat
volgensSegerseenvoortrekkersrol kan
spelen voorgemeenten diemeteen watetplan aandeslaggaan.Hierin staat beschrevenwelkeprojecten zullen wordengerealiseerd,wiedeinitiatiefnemets zijn en watde
petiodevanuitvoetingis.Dit structuurplan
biedr inzicht inhet functioneren van het
Tilbutgsewarersysteem, indeproblemen en
demogelijke ingrepen diezijn gericht op
het verbeteren vande watethuishouding.
"Een soortgelijk traject isnu gestart met
degemeente Eindhoven,diesamen metde
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabanten
deptovincie eenwaterplan gaat opstellen
voor het stedelijk gebied.Het watetschap
heeft hiervoor dekapstokaangereikt waar-

uit hetsttuctuutplan zal voortvloeien.
Binnenvierjaar moet elkegemeenteeen
dergelijk plan paraat hebben. Het waterschap financiert voordehelfr mee",zegt
Segers.
DeheerRenkens,medewerker planvormingWatetbeheer Stedelijk Gebiedzitals
vertegenwoordiger van het waterschapDe
Dommel indeprojectgroep diehet waterstructuurplan realiseert. "Alle partijen
nemendeelindeprojectgroep enzehebben
allemaalevenveelinbreng.Hetontwerp is
dus niet alleeneenactiviteit vande
gemeente,ookaliszijde opdrachrgever.
Eindhoven kampt met problemen zoalsde
ernsrigevervuilingvandeDommelals
gevolgvanhetoverstortwater vanhet Eindhovenserioolstelsel.Zorgelijk iseveneens
dat bepaaldestadswijken een voortdurende
hogewaterstand hebben,diein natteperiodesvoorveeloverlastzotgt.Volgens
Renkens dateett ditprobleem uit deperiode
waarin men onvoldoende derisico's heeft
onderkend vandeaanwezigheid van water
bij deinrichting van hetstedelijk gebied.
"Nuzitdegemeente meteengroot
probleem, terwijl diedestijds voorkomen
hadden kunnen worden alsmen bepaalde
voorzieningen hadgetroffen".<f
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