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Voorwoord
In opdracht van het RIZA is door Tauw Civiel en Bouw een onderzoek uitgevoerd naar de mogel ij kheden om duurzaam stedelijk waterbeheer in de
praktijk te realiseren. In het kader van dat onderzoek zijn 34 interviews
afgenomen. Dit deelrapport geeft in hoofdlijnen de inhoud van de interviews weer. Op basis van een beknopte analyse worden conclusies get rokken en aanbevelingen gedaan voor de vierde Nota waterhuishouding
(NW4). Deelrapport B geeft een overzicht van de afgenomen interviews en
achtergrondinformatie over de projecten die zijn belicht.
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit:
- ing. H. Warmer (voorzitter) (RIZA);
ir. M.P.G. Bijl (RIZA);
ir. A. H. Dirkzwager (RIZA);
ir. G. Mart ijnse (VROM-DGM);
ing. L.V.M. Teurlinckx (RIZA);
ir. J.A.W. de Wit (RIZA).
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Samenvatting
In de derde Nota waterhuishouding (NW3) is relatief wem1g aandacht
besteed aan stedelijk waterbeheer. Toch - of wellicht juist daardoor - is er
de laatste jaren veel gebeurd. Met name bij nieuwbouwwijken wordt tegenwoordig veel energie gestoken in het geven van vorm en inhoud aan
een duurzaam watersysteem. Er vindt een boeiende ontmoeting plaats
tussen stedelijke hydrologen, ecologen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, medewerkers van waterschappen, architecten, bestuurders,
bewoners, etc.
Nu staat de vierde Nota waterhuishouding (NW4) voor de deur. De voorbereidingen zijn in volle gang. De vraag rijst of het gewenst is dat NW4
meer aandacht besteedt aan stedelijk waterbeheer. En zo ja, op welke
manier?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het gewenst meer inzicht te
krijgen in stedelijke ontwikkelingen en duurzaam waterbeheer. Er gebeurt
veel, maar of er een duidelijke lijn in zit is moeilijk aan te geven. Om dit
gewenste inzicht te vergroten is de studie "Water in de stad" opgezet. De
studie is uitgevoerd door Tauw Civiel en Bouw in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA. Bij de studie is met name gekeken naar processen rond de
ontwikkeling van de volgende woningbouwprojecten: Almere, Maaspoort
(Den Bosch), Paddenpoel en Nieuwe Gagels 11 (Steenwijk) , Het Groene Dak
(Utrecht), Ecolonia (Alphen a/d Rijn), het GWL-terrein (Amsterdam), Zenderpark (IJsselstein) , Morra Park (Drachten), Stadshagen (Zwolle) en Ruwenbos (Enschede). Voor een deel betreft het wijken met een hoge ambitie op het gebied van duurzaam waterbeheer, voor een ander deel niet. Het
doel van de studie was het in beeld brengen van kansen en bedreigingen
voor duurzame stedelijke watersysteem. Daarbij is het accent gelegd op de
processen. Het was zeer zeker niet de bedoeling om een blauwdruk te
ontwikkelen voor duurzaam stedelijk waterbeheer.

'·

Van de bij de woningbouwprojecten betrokken actoren zijn circa 35 personen geïnterviewd. Deze zijn werkzaam bij gemeenten, waterschappen,
zuiveringsschappen, projectontwikkelaars, een woningbouwvereniging, een
adviesbureau, stichting Het Groene Dak, Novem en SEV. Aan deze personen is gevraagd wat de ervaringen zijn bij de totstandkoming van de betreffende woningbouwprojecten. Aanvullend zijn 11 deskundigen geïnterviewd. Al deze deskundigen zijn bij diverse projecten betrokken geweest
waar duurzaam stedelijk waterbeheer een belangrijk aandachtspunt was.
Aan hen zijn vragen gesteld die meer betrekking hadden op algemene
aspecten van duurzaam stedelijk waterbeheer.
De interviews geven een goed beeld van het proces van totstandkoming
van woningbouwprojecten. Ze leveren vele opvattingen en ideeën, zowel
op het technische vlak als met betrekking tot de processen. Het blijkt dat
zich vele mogelijkheden aandienen in het stedelijk gebied. In de meeste
gevallen is sprake van een open planproces waarbij veel ruimte aanwezig
is om daadwerkelijk iets goed van de grond te krijgen. Als het interdisciplinaire proces op goede wijze wordt doorlopen, kunnen doelstellingen op
een hoog ambitieniveau worden gerealiseerd.
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Toch gaat er ook nog wel het één en ander fout. Voorbeelden hiervan
hebben met name betrekking op het bepalen van doelstellingen, het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de afstemming van activiteiten, het omgaan met normen en de zorgvuldigheid bij het
implementeren van nieuwe technieken. Op een aantal vlakken is de inhoudelijke kennis nog ontoereikend.
Al met al kan worden geconcludeerd dat zich positieve ontwikkelingen
voordoen op het gebied van stedelijk waterbeheer, doch dat een grote
inspanning nodig is om deze te continueren . NW4 kan daarbij een positieve, stimulerende rol vervullen . Op basis van deze studie worden aanbevelingen gedaan voor NW4.

'·
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1 Inleiding
1 . 1 Achtergrond
Enige jaren geleden leek het erop dat de discussie rond stedelijk waterbeheer een 'rustpunt' zou bereiken na de volledige ontwikkeling van het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Door de CUWVO (Coördinatiecommissie
Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) werd in 1992 de aanbeveling gedaan in nieuwbouwgebieden een verbeterd gescheiden rioolstelsel aan te leggen (of een qua vuiluitworp gelijkwaardig systeem). Door
veel gemeenten en zuiveringsschappen werd vanaf toen het verbeterd gescheiden stelsel standaard voorgeschreven in nieuwbouwgebieden .
De ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer gingen echter door, ten
gevolge van verscheidene drijvende krachten, zoals:
1. De operationalisering van het begrip 'duurzame ontwikkeling'
Eén van de hoofdlijnen van het landelijk beleid op het gebied van waterhuishouding, milieu en ruimtelijke ordening is het streven naar een
duurzame ontwikkeling . Dit is onder andere verwoord in de derde Nota
waterhuishouding (1989) en het Nationaal Milieubeleidsplan (1989) .
Onder duu rzame ontwikkeling wordt hierin verstaan: een ontwikkeling
die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee
voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien. De zorgvuldige omgang met de hulpbron water vormt hierin een belangrijk aspect. Of het toepassen van
een verbeterd gescheiden ri oolstelsel hierbij het optimum van duurzaamheid representeert, is nog maar de vraag.
2. De opkomst van de stadsecologie
De ideeën die in de jaren '70 zijn ontwikkeld op het vlak van de stadsecolog ie, met name aan de TU Delft, begonnen eind jaren '80 door te
werken in de praktijk van stedenbouwkundige ontwerpers. De Ecopolisstrategie waarin water en verkeer de belangrijkste dragers worden voor
stedenbouwkundige plannen, deed daarbij haar intrede.
3 . De integrale benadering van projecten
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een sectorale benadering niet de oplossing is voor de aanpak van complexe problemen. Integrale plannen kunnen een meerwaarde hebben ten opzichte van sectorale plannen. Met name het in samenhang beschouwen van water en
groen leidt tot nieuwe inzichten. Vaker wordt geprobeerd vorm en
inhoud te geven aan interdisciplinaire samenwerking.
4. Vergroting van de kennis en de beschikbaarheid van computermodellen.
De toegankelijkheid van kennis vanuit landen met veel ervaring op het
gebied van het vasthouden en benutten van regenwater is de laatste
jaren toegenomen. Tevens is het mogelijk geworden met behulp van
computermodellen riolering, oppervlaktewater en grondwater in samenhang te simuleren. Ook de toegenomen kennis ten aanzien van vuiluitworp en waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de studies van de NWRW
(Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit), heeft bijgedragen tot
de ontwikkeli ng van nieuwe ideeën.

'·
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1.2 Probleemstelling
Het stedelijk waterbeheer IS 1n de huidige praktijk gericht op een snelle
afvoer van regenwater via het riolerings- en oppervlaktewatersysteem.
Ook in veel nieuwbouwgebieden is het beheer er in hoofdzaak op gericht
om 'de voeten droog te houden'. Als gevolg hiervan kunnen, in meer of
mindere mate, nadelige effecten optreden.
In theorie wordt bij het verbeterd gescheiden stelsel alleen de verontreinigde first-flush naar de zuiveringsinrichting afgevoerd en het overige deel
van het afstromende hemelwater naar open water in het gebied. In de
praktijk blijkt echter dat maar liefst 75-90% van het regenwater dat op
verhard oppervlak valt, via een verbeterd gescheiden stelsel afgevoerd
wordt naar de zuiveringsinrichting. De aanvoer van grote hoeveelheden
regenwater op de zuivering bemoeilijkt het zuiveringsproces door verdunning van het te behandelen water. Als gevolg hiervan kan het ontvangende
oppervlaktewater extra worden belast met verontreinigingen.
Door het regenwater dat op verhard oppervlak valt, via een rioolstelsel af
te voeren is de grondwateraanvulling in stedelijk gebied aanzienlijk lager
dan in een overeenkomstig landelijk gebied. Dit werkt verdroging van het
stedelijk gebied, en mogelijk de omgeving, in de hand.
Daarnaast leidt een snelle afvoer van overtollig water in natte perioden tot
een tekort aan water in droge perioden. In de zomer moet daarom in veel
stedelijke gebieden water van buiten worden ingelaten om het oppervlaktewater op peil te houden. Dit inl aatwater heeft vaak een eutroof karakter.
Naast de grote afvoer van water uit het stedelijk gebied staat ook een
grote aanvoer van water om te voldoen aan de vraag in de verschillende
huishoudens naar water voor koken, schoonmaken, wassen, toiletspoeling,
autowassen, etc. Hiervoor wordt standaard kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt.
In stedelijke gebieden waar een gemengd rioolstelsel ligt, treden bij hevige
neerslag vanuit het stelsel overstortingen op open water op. Uit praktische
en economische overweg ingen is het niet zinvol gemengde rioolstelsels zo
te dimensioneren dat ook de extreme buien in het stelsel geborgen kunnen
worden. Het nadeel van dit stelsel is dat het overstortwater leidt tot verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater .
In Nederland is het ondertussen in grote kring duidelijk geworden dat de
standaard benadering van stedel ijk waterbeheer nogal wat nadelige effecten met zich mee kan brengen en dat een geheel andere benadering van
het waterbeheer mogelijk een oplossing vormt. Gedurende de laatste jaren
zijn, mede als gevolg van de ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn
geschetst, woningen en woonwijken ontwikkeld waarbij gekozen is voor
een andere benadering van het waterbeheer. Hierbij kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar maatregelen op woningniveau en maatregelen op wijkniveau . In de woning wordt veelal gezocht naar drinkwaterbesparende maatregelen als doorstroombegrenzers op kranen, waterbesparende douchekoppen en toiletten, composttoiletten en benutting van regenwater voor toi letspoeling of wasmachines. Op wijkniveau wordt gekeken naar het vasthouden van gebiedseigen (schoon) water door verharde
opper~!akken van de riolering af te koppelen en een ander peilbeheer te
voeren.
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Belangrijke vragen ten aanzien van deze ontwikkelingen zijn:
heeft deze nieuwe benadering van stedelijk waterbeheer een duurzamere ontwikkeling tot gevolg dan de standaard benadering?; zo ja, waarom?; is deze nieuwe benadering duurder?;
welke factoren zijn bepalend voor het al dan niet slagen van een andere
dan standaard aanpak?; wat zijn daarbij de knelpunten?; hoe wordt
omgegaan met onzekerheden?;
moet in de vierde Nota waterhuishouding aandacht worden bestreed
aan de 'alternatieve' benaderingen voor de stedelijke waterhuishouding?; zo ja, hoe en in welke mate?; wat is de relatie met het beleid op
het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke ordening? .

1.3 Doelstelling
De doelstelling van het project 'Water in de stad' is het toetsen van de
(on)mogelijkheden van een alternatieve benadering van het stedelijk waterbeheer aan de hand van thans lopende of recentelijk afgeronde woningbouwprojecten. Deze woningbouwprojecten, waar alternatieven voor het
traditionele denken over inzameling, transport en zuivering van communaal
afvalwater zijn voorgesteld, (al dan niet met succes) zijn geïntroduceerd of
als (te revolutionair) idee zijn verworpen, worden geïnventariseerd en geevalueerd. Daartoe wordt per project een aantal betrokkenen geïnterviewd.
Bij de analyse wordt tevens de zienswijze van een tiental ter zake deskundigen betrokken.
De bedoeling van het project is met name inzicht te krijgen in de kansen en
bedreigingen die van toepassing zijn bij de totstandkoming van duurzame
watersystemen in nieuwe woonwijken. Het gaat daarbij voornamelijk om
de processen. Het is zeer zeker niet de bedoeling om met dit project een
blauwdruk te leveren voor integraal stedelijk waterbeheer.

1.4 Selectie woningbouwprojecten

'•

De laatste jaren zijn verschillende woningbouwprojecten ontwikkeld waarbij duurzame ontwikkeling een belangrijke rol in het planproces heeft gespeeld. Uit een lijst met 30 van dergelijke projecten zijn tijdens twee selectieronden zeven projecten geselecteerd. Een overzicht van de 30 projecten
is opgenomen in bijlage 1 van deelrapport B.
Naast projecten waarbij de oorspronkelijke inzet daadwerkelijk gerealiseerd
is of zal worden, zijn projecten bekeken waarbij uiteindelijk in meer of
mindere mate is afgeweken van de oorspronkelijke intentie om meer dan
een standaard stedelijk watersysteem aan te leggen. Vergeefse pogingen
en belemmeringen zijn namelijk minstens zo belangrijk als geslaagde projecten. Zo kan achterhaald worden waarom een bepaald project in de ene
gemeente wel van de grond komt, maar in de andere niet.
Ter vergelijking zijn drie gemeenten geselecteerd waarbij duurzame ontwikkeling in mindere mate een rol heeft gespeeld bij recent ontwikkelde
plannen. De ambities bij deze projecten waren lager gesteld dan bij de
andere projecten. Het betreft hier de nieuwbouw in Almere, plan Maaspoort bij Den Bosch en de nieuwbouwwijken Paddenpoel en Nieuwe Gagels 11 in Steenwijk.
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De zeven geselecteerde projecten waarbij het begrip 'duurzame ontwikkeling' in de planontwikkeling een rol heeft gespeeld, zijn:
Het Groene Dak in Utrecht
Bij het Groene Dak hebben de toekomstige bewoners de aanzet gegeven voor het plan . De maatregelen hebben betrekking op woningniveau: toepassing van composttoiletten en regenwaterbenutting voor
wasmachines, behandeling van huishoudelijk afvalwater in vloeikassen
en rietvelden.
Ecolonia in A lphen aan de Rijn
In Ecolonia zijn bij een beperkt aantal woningen maatregelen getroffen
waardoor daar op een andere manier met water wordt omgegaan: regenwaterbenutting voor toiletspoeling en grasdaken .
GWL-terrein in Amsterdam
De hoogbouw langs de rand van het plangebied krijgt een vegetatiedak,
de laagbouw in het plangebied wordt voorzien van een systeem voor
regenwaterbenutting. In een eerdere fase was ook sprake van een
grijswatercircuit en afstroming van regenwater over het maaiveld naar
een centrale vijver.
Zenderpark in IJsselstein
De maatregelen die in Zenderpark genomen gaan worden, hebben betrekking op wijkniveau: waterconservering en afkoppelen van daken
waarbij het regenwater gedeeltel ijk over het maaiveld wordt afgevoerd .
Op beperkte schaal zal het regenwater van daken wellicht worden
geïnfi ltreerd.
Morra Park in Drachten
In Morra Park zijn de daken en wegen in het woongebied afgekoppeld.
De afvoer van regenwater afkomstig van daken vindt gedeeltelijk via
greppels en gedeeltelijk via een ondergronds buizenstelsel plaats. De
afvoer van regenwater van wegen geschiedt via molgoten.
Stadshagen in Zwolle
Bij deze Vinex-locatie, waarvan de bouw volgens planning in 1996 zal
beginnen, worden infiltratievoorzieningen aangelegd waarop in ieder
geval de daken aangesloten worden. Ten behoeve van dit plan zijn in
Zwolle twee kleine infiltratievoorzieningen aangelegd. Afhankelijk van
de resultaten van het proefproject worden ook de wegen op de infiltrat ievoorzieningen aangesloten.
Ruwenbos in Enschede
In dit, nog niet uitgevoerde, plan worden de daken en wijkwegen afgekoppeld van het rioolstelsel. Het regenwater dat van de afgekoppelde
oppervlakken afstroomt, wordt over het maaiveld naar wadi's - 30 tot
40 cm diepe greppels - gebracht. Ter plaatse van de greppels kan het
regenwater in de bodem infi ltreren.
Tauw Civiel en Bouw bv is bij drie van de genoemde projecten betrokken
geweest bij het onderzoek naar de te realiseren waterhuishouding: Zenderpark in IJsselstein, Stadshagen in Zwolle en Ruwenbos in Enschede.
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1 . 5 Opzet interviews
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn enerzijds
specifiek op de projecten gerichte interviews gehouden met diverse actoren en anderzijds algemene interviews met een aantal deskundigen op het
gebied van het stedelijk waterbeheer.
Per project zijn verschillende actoren benaderd voor een interview (zie
tabel 1.1). Bij elk project is de betreffende gemeente benaderd. Daarnaast
is veelal met de betrokken waterkwantiteits- en/of waterkwaliteitsbeheerder gesproken. Indien andere actoren een belangrijke rol bij de totstandkoming van het project hebben gespeeld, zijn deze ook geïnterviewd. Bij het
Groene Dak is bijvoorbeeld contact gezocht met de gelijknamige bewonersvereniging die het initiatief tot het plan heeft genomen en bij Ecolonia is de
Novem benaderd vanwege de grote betrokkenheid.
Bij de interviews met actoren van de verschillende projecten is de volgende
opzet aangehouden:
A Achtergrond informatie project
Wanneer was voor het eerst sprake van het betreffende project? In welk
stadium is de waterhuishouding bij de planvorming betrokken? In welke
fase bevindt het project zich op dit moment?
B Waterhuishoudkundige Inrichting
Hoe is de waterhuishoud ing van het betrokken project ingericht of, indien
het project nog niet is afgerond, hoe ziet de inrichting er volgens de laatste
plannen uit?
C Duurzaam (stedelijk) waterbeheer
Wat wordt binnen de betreffende organisatie of door de geïnterviewde
verstaan onder een duurzame ontwikkeling in het (stedelijk) waterbeheer?
D Waterhuishoudkundige doelstellingen
Wat zijn de waterhuishoudkundige doelstellingen van het project? Waarom
zijn deze doelstellingen gekozen? Wijken deze doelstellingen af van de
doelstellingen die gewoonlijk door de instantie van de geïnterviewden
worden nagestreefd? Passen · de doelstellingen van het project binnen de
eerder opgegeven invulling van het begrip duurzame ontwikkeling?
E Planproces
Hoe is de planvorming van het project verlopen? In welke fase is de betreffende instantie bij het plan betrokken geraakt? Had dit in een ander
stadium moeten plaatsvinden?
F Actoren en hun Inbreng
Wie was de initiatiefnemer van het project? Welke actoren hebben bij het
project een rol gespeeld? Wat is de inbreng van de verschillende actoren in
het project? Is dit ook de inbreng die gewenst is of verwacht wordt? Hoe
was de afstemming tussen de actoren? Zijn duidelijke afspraken gemaakt
over verantwoordelijkheden ten aanzien van inrichting en beheer? Zijn er
beperkingen aan de rol van de actoren opgelegd?
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Tabel 1.1

Geïnterviewde actoren per project.

Project

Instantie

Geïnterviewden

Almere

gemeente Almere

dhr van Delft
dhr Dekker

heemraadschap Fleverwaard

dhr Landheer
dhr van Dam

gemeente Den Bosch

dhr Visser
dhr Spierings

waterschap De Maaskant

dhr Zijlstra
dhr Stam

gemeente Steenwijk

dhr Wessels

projectontwikkelaar Markegelder

dhr van Gelder

zuiveringschap West-Overijssel

dhr Drost

Het Groene
Dak

stichting Het Groene Dak

dhr Post

SEV

dhr Fokkema

Ecolonia

Novem

dhr Maessen

Bouwfonds

dhr Jelier

gemeente Alphen a/d Rijn

mw Kruiderink
dhr Rombout
dhr van Es

stadsdeel Westerpark

mw Karemaker

RWA

dhr Koedood
dhr Potthoff

woningstichting Zomers Buiten

dhr Groothuizen
dhr Bakker

Zenderpark

gemeente IJsselstein

dhr van der Zouwen
dhr Prosman

MorraPark

gemeente Smallingerland

dhr de Haas

waterschap Het Koningsdiep

dhr Hiemstra

gemeente Zwolle

dhr ldema

waterschap IJsseldelta

dhr ter Brake

zuiveringschap West-Overijssel

dhr van Berkurn

gemeente Enschede

dhr Bruins
mw Bungener

waterschap Regge en Dinkei

dhr Kwakkel
dhr Hesselink

Maaspoort

Paddenpoel
en Nieuwe
Gagels 11

GWL-terrein

Stadshagen

Ruwenbos
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G Aspecten met betrekking tot gekozen benadering waterbeheer
Zijn bij de inrichting van de waterhuishouding aspecten meegenomen die
gericht zijn op een duurzame ontwikkeling? Zijn aspecten meegenomen die
afwijken van wat de instantie van de geïnterviewden in het algemeen meeneemt?
Hebben stimulerende instrumenten als subsidies, voorlichting of kennisoverdracht eraan bijgedragen om duurzame aspecten mee te nemen in de
uitvoering? Hebben sturings- of regelmechanismen invloed gehad op de
uitwerking van het plan?
In het geval dat geheel of gedeeltelijk voor een standaard benadering is
gekozen: zijn alternatieven overwogen? Zo ja, waarom zijn deze afgewezen? Zouden alternatieven wel zijn doorgevoerd indien subsidie verkregen
was of onzekerheden door onderzoek weggenomen zouden zijn?
Welke onzekerheden of leemten in kennis zijn geconstateerd en hoe is
daarmee omgegaan?
H Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Zijn gedurende het planproces ideeën gesneuveld? Zo ja, wat is de reden
dat deze ideeën niet zijn verwezenlijkt?
Resultaten en verwachtingen
Indien het project is afgerond: heeft een evaluatie plaatsgevonden? Worden metingen verricht? Voldoet het ontwerp aan de verwachtingen?
Worden bepaalde elementen van het plan als negatief of minder geslaagd
ervaren? Welke bijstellingen zijn in het planproces of bij de uitvoering nodig om dergelijke ervaringen te voorkomen?
Worden bepaalde elementen van het plan als positief ervaren? Zijn dit
elementen waaraan door stimulerende instrumenten of sturings- en regelmechanismen een bijdrage is geleverd?
In hoeverre wordt met het gekozen ontwerp bijgedragen aan het verminderen van:
verdroging?;
de overstortproblematiek?;
de verontreiniging van water en waterbodem?;
de laagwaard ige toepassing van drinkwater, onder andere voor toiletspoeling?

J Leer- en verbeterpunten
Wordt bij een eventueel volgend plan gekozen voor dezelfde inrichting of
aanpak als bij het besproken plan? Wat zijn de redenen om in de toekomst
al dan niet af te wijken van de in dit plan gekozen inrichting of aanpak?

<.

K Knelpunten en aanbevelingen
Welke knelpunten die het doorvoeren van een alternatieve benadering voor
het stedelijk waterbeheer bemoei lijken, is men bij de planvorming tegengekomen?
Kunnen aanbevelingen gedaan worden om knelpunten w eg te nemen of
positieve ontwikkelingen te stimu leren?
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In de interviews met deskundigen is meer ingegaan op algemene zaken:
de ideeën ten aanzien van een duurzaam waterbeheer;
de knelpunten en positieve punten in het huidige waterbeheer;
de knelpunten en positieve punten om tot een duurzaam waterbeheer
te komen;
de actoren die betrokken zouden moeten worden in het proces om te
komen tot een duurzaam waterbeheer in de stad;
de onderdelen van het planproces en de benodigde instrumenten (juridisch, financieel, communicatief);
aanbevelingen voor de vierde Nota waterhuishouding.
Indien deskundigen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van één of
meer van de bekeken projecten, is hier bij het interview op ingegaan . Reijenga is bijvoorbeeld betrokken geweest bij Ecolonia en Het Groene Dak,
Tjallingii heeft een inbreng gehad in de plannen voor Ecolonia en Morra
Park.
In onderstaande tabel staan de geïnterviewde deskundigen vermeld .
Tabel 1.2

Geïnterviewde deskundigen (in alfabetische volgorde).

Deskundige

Instantie

G.O. Geldof

Tauw Civiel en Bouw

E. Jacobs

Riolering en Waterhuishouding Amsterd am

J .F. Jonkhof

Rijksplanologische Dienst

G. Lettinga

LU Wageningen

K.J. Provoost

provincie Noord-Brabant

T .H. Reijenga

BEAR-architecten

S.P. Tjallingii

IBN-DLO

F.H.M. van de Ven

TU Delft, Civiele Techniek/RIZA

J .B.M. Wiggers

TU Delft, Civiele Techniek

L. de Wit

Stichting Natuur en Milieu

N. Zuurdeeg

IKC-NBLF

1 . 6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de interviews met de betrokken actoren in hoofdlijnen
weergegeven. Daarbij wordt een thematische aanpak aangehouden. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: de ideeën over
een duurzaam stedelijk waterbeheer, de waterhuishoudkundige doelstellingen van de projecten, de gekozen benadering van het waterbeheer, het
doorlopen planproces en de daarbij betrokken actoren, de resultaten en
verwachtingen, de leer- en verbeterpunten naar aanleiding van het doorlopen planproces, de tegengekomen knelpunten en daaruit volgende aanbevelingen.
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Een weergave van de hoofd lijnen van de interviews met de deskundigen is
in hoofdstuk 3 opgenomen . Ook hierbij wordt een thematische aanpak
aangehouden, waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op de ideeën ten
aanzien van een duurzaam stedelijk waterbeheer, toekomstscenario's voor
het stedelijk waterbeheer, de planprocessen, de gewenste sturing van deze
processen, planstructuren en aanbevelingen voor de vierde Nota Waterhuishouding.
In hoofdstuk 4 volgt een beknopte analyse van de interviews. Op basis
van deze analyse worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

<.
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2 Verwerking projectgerichte interviews
2.1 Duurzaam stedelijk waterbeheer
Beleid
Het begrip duurzame ontwikkeling heeft een belangrijke rol gespeeld bij
een groot aantal van de onderzochte projecten: Het Groene Dak, Ecolonia,
GWL-terrein, Zenderpark, Morra Park, Stadshagen en Ruwenbos. Op het
gebied van het waterbeheer heeft dat erin geresulteerd dat alternatieven
zijn gezocht voor de omgang met en het gebruik van water. Bij de vraag of
beleid is ontwikkeld op het gebied van duurzaam stedelijk waterbeheer,
antwoorden de meeste geïnterviewde actoren ontkennend. De waterkwaliteitsbeheerders hebben veelal wel beleid op dit terrein ontwikkeld. Dat
beleid heeft betrekking op de reductie van de vuiluitworp door de riolering.
De aandacht bij de waterkwaliteitsbeheerders voor een duurzame ontwikkeling blijft grotendeels beperkt tot de waterkwaliteit.
Definitie duurzaam waterbeheer
Op een abstract niveau wordt voor een definitie van een duurzame ontwikkeling verwezen naar Brundlandt; problemen moeten niet worden doorgeschoven in ruimte of tijd, maar hier en nu worden aangepakt. Dat betekent dat zuinig moet worden omgegaan met de grondstof water. Voor veel
van de geïnterviewde actoren betekent dit dat het waterverbruik moet
worden teruggebracht, vervuil ing van water zoveel mogelijk moet worden
voorkomen, een goede waterkwaliteit moet worden gewaarborgd met
volop kansen voor een gezond ecosysteem, water zo min mogelijk uit het
betreffende gebied moet worden afgevoerd en verdroging moet worden
voorkomen.
Invulling duurzaam waterbeheer
Het lij kt erop dat de begrippen duurzame ontwikkeling en een duurzaam
waterbeheer wel spelen bij veel van de geïnterviewde instanties maar dat
nog niet iedereen weet hoe daarmee moet worden omgegaan. Bij de gemeente 's-Hertogenbosch wordt aangegeven dat duurzaam waterbeheer in
nieuwe projecten de nodige aandacht zal krijgen; hoe men dit gestalte gaat
geven, wordt niet aangegeven. De gemeente Alphen aan de Rijn wil een
start maken met het ontwikkelen van beleid op dit terrein met het oog op
toekomstige uitbreidingen, maar weet nog niet hoe dit ingevuld moet worden. Bij het zuiveringsschap West-Overijssel zijn de ideeën over de inhoud
van duurzaam stedelijk waterbeheer nog niet uitgekristalliseerd.
Het feit dat er nauwelijks formeel beleid is ontwikkeld op het gebied van
(integraal) duurzaam stedel ij k waterbeheer wil nog niet zeggen dat hierover
geen ideeën bestaan.

Op de vraag wat de geïnterviewden verstaan onder duurzaam waterbeheer
worden zeer diverse antwoorden gegeven, variërend van een abstracte
formu lering tot een concrete invulling. Bij één project geven twee actoren
aan dat men al een eind op de goede weg is indien aan de eisen van de
waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder wordt voldaan: een verbeterd gescheiden stelsel en een bepaald percentage open water. Door te-
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vens de aanwezige natuurwaarden te respecteren en een deel van de
oevers natuurvriendelijk in te richten wordt een duurzame ontwikkeling
bereikt, aldus de betreffende gemeente en projectontwikkelaar. Uit de antwoorden blijkt dat niet iedereen het verbeterd gescheiden stelsel vindt
passen in een duurzaam watersysteem. Veelal geeft men de voorkeur aan
het zoveel mogelijk afkoppelen van verhard oppervlak.
Het waterschap IJsseldelta benadert duurzaam waterbeheer sterk vanuit
de invalshoek van de waterkwantiteitsbeheerder: "Een duurzaam watersysteem is een goed te onderhouden en handhaven systeem." Het blijkt wel
vaker dat de antwoorden voor een deel afhankelijk zijn van het aandachtsveld van de instantie: zo kijkt de Novem alleen naar energiebesparing op
woningniveau en zijn waterkwaliteitsbeheerders met name op waterkwaliteit gericht.
Behandeling regenwater
Met name afkoppelen van verhard oppervlak en het vasthouden van gebiedseigen water worden door veel actoren genoemd als elementen van
een duurzaam waterbeheer. Aan het afkoppelen wordt wel een 'mits' verbonden: het van afgekoppeld oppervlakafstromende regenwater moet min
of meer schoon zijn. Door de geïnterviewden wordt niet duidelijk aangegeven waar de grens ligt tussen al dan niet afkoppelen. Voor regenwater dat
van niet-afgekoppelde oppervlakken afstroomt, wordt door de geïnterviewden ofwel niet aangegeven wat er mee moet gebeuren ofwel een
verbeterd gescheiden rioolstelsel voorgesteld.
Omdat nogal getwijfeld wordt over welk oppervlak wel en welk oppervlak
niet kan worden afgekoppeld, wordt het risico gelopen dat uiteindelijk een
ontwerp wordt verkregen waarbij zowel sprake is van een afgekoppeld
systeem als van een verbeterd gescheiden stelsel. Dit kan tot een onoverzichtelijke situatie leiden van de ondergrond se infrastructuur. Het komt
voor dat daken via een eigen buizenstelsel direct afvoeren naar het oppervlaktewater, de straten zijn aangesloten op een verbeterd gescheiden
stelsel en tevens drainage aanwezig is die niet aangesloten mag worden op
het verbeterd gescheiden stelsel.
Duurzame ontwikkeling, een mode-woord?
Sommige actoren gaven aan het begrip duurzame ontwikkeling een modeterm te vinden. Vanuit allerlei hoeken wordt een duurzame ontwikkeling
voorgestaan, omdat het goed 'scoort'. De voortrekkersrol die Almere op
het gebied van duurzame ontwikkeling had, lijkt men daar wat moe. Bij de
planvorming voor Almere speelde duurzame ontwikkeling wel degelijk een
rol; daarbij werd het accent gelegd op energiebesparing en mobiliteit onder
invloed van de in 1972 uitgebrachte denkbeelden van de Club van Rome
en de energiecrisis in 1973.

Tijdens een in september 1995 gehouden workshop voor de SOCOMA
(Source Control Management) is ten behoeve van voorliggend project aan
de deelnemers, afkomstig uit Engeland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk,
Verenigde Staten, Japan en Nederland, gevraagd wat zij onder duurzame
ontw~keling in het waterbeheer verstaan. Opvallend is daarbij dat de
aandacht vooral is gericht op het herstel van de natuurlijke waterkringloop
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en in het geheel niet op het type rioolstelsel. Daarbij speelt waarschijnlijk
een rol dat het verbeterd gescheiden rioolstelsel alleen in Nederland bekend is. In bijlage 1 zijn de door de deelnemers gegeven omschrijvingen
van duurzame ontwikkeling opgenomen.

2.2 Waterhuishoudkundige doelstellingen
Doelstellingen en middelen
Gevraagd naar de waterhu ishoudkundige doelstellingen van de projecten
werden door veel actoren geen echte doelstellingen opgegeven, maar
middelen. Het terugdringen van de verdroging is een doel, infiltreren van
stedelijk regenwater is een middel. Het kan zijn dat dit het gevolg is van
het feit dat in het planproces te kort wordt stilgestaan bij visies, meningen
en doelstellingen. Dit heeft iets riskants in zich, want bepaalde technieken
kunnen dogmatisch behandeld worden. Bijvoorbeeld: de CUWVO-aanbevelingen geven voor de vu iluitworp als referentie de vuiluitworp van een
verbeterd gescheiden stelsel. Dit houdt in dat andere technieken die een
gelijke vuiluitworp hebben of minder ook toegepast kunnen worden. De
praktijk is echter dat de CUWVO-aanbeveli ngen regelmatig worden opgevat als een verplichting tot het toepassen van het verbeterd gescheiden
stelsel.
Overeenstemming en duidelijkheid over doelstellingen
Soms is er geen overeenstemm ing over de 'doelstellingen': in één van de
gemeenten zegt de ene medewerker van de gemeente dat toepassen van
een verbeterd gescheiden rioolstelsel verplicht is, terwijl een andere medewerker stelt dat de keuze van het rioolstelsel volledig open staat. Het
betreffende waterschap meent dat bij de gemeente in principe een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt voorgestaan.
Vaak is niet duidelijk dat naast het verbeterd gescheiden rioolstelsel ook
een qua vuiluitworp minstens gelijkwaardig systeem mag worden aangelegd, zelfs niet bij de waterkwal iteitsbeheerder. Bij twee waterkwaliteitsbeheerders werd in eerste instantie meegedeeld dat voor nieuwbouwgebieden een verbeterd gescheiden stelsel werd voorgeschreven. Pas bij
doorvragen gaf men aan dat 'natuurlijk' ook een ander systeem mocht
worden aangelegd mits qua vuiluitworp minstens gelijkwaardig.
De waterkwaliteitsbeheerders blijken officieel een vergelijkend onderzoek
naar de vu iluitworp te eisen indien een ander dan verbeterd gescheiden
stelsel wordt voorgesteld; nochtans is men bij de bekeken projecten zonder vergelijkend onderzoek akkoord gegaan.
Bij een aantal projecten dringt zich de vraag op of de waterhuishoudkundige doelstellingen daadwerkelijk vooraf zijn geformuleerd of dat men deze
achteraf aan het project koppelt. Tevens geldt dat de waterhuishoudkundige doelstellingen niet altijd even du idelijk bij alle actoren bekend zijn.
Een aantal actoren gaf aan dat de waterhuishoudkundige doelstellingen
niet de primaire doelstellingen van het project waren. De primaire doelstellingen lagen daar op het vlak van energiebesparing en materiaalgebruik. Bij
het Groene Dak zijn de waterhuishoudkundige doelstellingen later toegevoegd om subsidie te verkrijgen.

'·
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Doelstellingen op wijk- en woningniveau
De doelstellingen zijn in de meeste gevallen gericht op wijkniveau en hebben betrekking op de behandeli ng van regenwater en het beheer van het
oppervlaktewater. Dit heeft waarschijn lijk te maken met het aandachtsveld
van de geïnterviewde instanties. Gemeenten en waterkwaliteits-en waterkwantiteitsbeheerders blijken minder geïnteresseerd te zijn in maatregelen
op woningniveau . Meestal wordt door de gemeenten aangegeven dat
maatregelen voor het terugdringen van het watergebruik en de laagwaardige toepassing van drinkwater aan het initiatief van bewoners worden overgelaten. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de gemeente Smallingerland en het stadsdeel Westerpark, die zich hebben ingezet voor het
terugdringen van het drinkwaterverbruik in respectievelijk Morra Park en
het GWL-terrein. Op het GWL-terrein wordt bij een groot aantal huizen
zelfs regenwater voor toi letspoeling gebruikt.
De Novem en de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) richten
zich meer op maatregelen op woningniveau dan op wijkniveau . Ten aanzien van water gaat bij de Novem de aandacht met name uit naar warmwaterbesparing en bij de SEV naar drinkwaterbesparing.
Aandachtsveld doelstellingen
De doelstellingen zijn meestal gericht op het oppervlaktewater (kwantiteit,
kwaliteit en inrichting). Bij vier projecten speelt ook het verminderen van
het waterverbruik mee: het Groene Dak, Ecolonia, het GWL-terrein en
Morra Park. Doelstellingen ten aanzien van grondwater worden nauwelijks
genoemd: alleen in het kader van een goede ontwatering (waterschap De
Maaskant) en de vermindering van verdroging wordt hieraan gerefereerd
(bij de projecten Stadshagen en Ruwenbos wordt dit door meerdere actoren aangegeven) .
Overzicht doelstellingen
Zoals reeds eerder is gesteld werden door veel actoren geen doelstellingen
opgegeven maar middelen. Veel van de door de actoren opgegeven doelstellingen komen dus tevens in de volgende paragraaf waarin ingegaan
wordt op de invull ing van de doelstellingen, aan bod. Aangegeven waterhuishoudkundige doelstellingen zijn:
het verminderen van het waterverbruik en de laagwaardige toepassing
van drinkwater (Groene Dak, Ecolonia, GWL-terrein) ;
het zoveel mogelijk beperken van lozingen of het terugdringen van de
verontreiniging van oppervlaktewater (Stadshagen, Ruwenbos);
het realiseren van een goede ontwatering en voldoende berging voor
afstromend regenwater (Maaspoort, Almere, Steenwijk);
het zoveel mogelijk beperken of terugdringen van verdroging (Stadshagen, Ruwenbos);
het scheiden van water in stedelijk en landelijk gebied, en het beperken
van de inlaat van gebiedsvreemd water in verband met kwaliteitsverschillen (Almere, Ecolonia, GWL-terrein, Zenderpark, Stadshagen, Ruwenbos);
het vasthouden van gebiedseigen water (Groene Dak, Ecolonia, GWLterrein, Zenderpark, Stadshagen);
burgers bewust laten worden van en betrekken bij waterhuishouding
(Zenderpark, Ruwenbos);
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het terugdringen van de afvoerpieken zowel op open water als op zuivering (GWL-terrein, Ruwenbos);
afvalwaterzuivering op woningniveau (Groene Dak);
aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel (Steenwijk).
Bij alle projecten worden aan het water, in meer of mindere mate, tevens
recreatieve, esthetische en ecologische functies gekoppeld.

2.3 Benadering waterbeheer
Voor de invulling van de doelstellingen is bij de projecten een verschillende
benadering gekozen. In tabel 2 .1 is een overzicht opgenomen van de benadering van het waterbeheer in de diverse projecten. Daarbij is bekeken
welke technieken bij de projecten verwezenlijkt zijn of worden.
Het is niet voor alle projecten mogelijk om aan te geven of de doelstellingen die men in eerste instantie voor ogen had ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Zoals reeds eerder is opgemerkt, worden doelstellingen en middelen nogal eens door elkaar gehaald. Daar waar middelen tot doel zijn
verheven wordt er meestal goed aan voldaan. Als bijvoorbeeld 6% bergend oppervlak in het plan als doel wordt gesteld, wordt dat in de praktijk
ook gerealiseerd. Door middelen als doelstelling op te geven is niet altijd
duidelijk waarom voor een bepaalde techniek is gekozen. In het verleden is
waarschijnlijk om bepaalde redenen voor een bepaalde techniek gekozen.
Zo werd gezegd dat het verbeterd gescheiden rioolstelsel de voordelen van
het gescheiden en het gemengde rioolstelsel zou combineren: overstortingen van regenwater gemengd met afvalwater zouden niet meer optreden
en het eerste, en naar aangenomen meest vervuilde, deel van het afstromende regenwater zou naar de zuivering worden afgevoerd. Voor veel gemeenten is dat de reden geweest om dit stelsel aan te gaan leggen. In
verband met beperkingen aan de afvoercapaciteit moest een bepaalde
berging in open water voor het afstromende regenwater gecreëerd worden, meer dan bij het gemengde stelsel en minder dan bij het gescheiden
stelsel.
Bevalt een eenmaal gemaakte keuze, dan wordt de techniek wellicht tot
standaard verheven en verdwijnen de beweegredenen uit beeld. Doen zich
specifieke problemen voor, dan moet naar alternatieven worden gekeken.
Bij de ontwikkeling van Ruwenbos bij Enschede speelden een aantal problemen: de afvoer vanuit het stedelijk gebied mocht niet meer bedragen
dan die uit landelijk gebied, en de afvoer naar het riool en de zuivering
mocht gezien de beschikbare capaciteit niet al te groot zijn en in de omgeving van Enschede kwam verdroging voor. Dit bepaalde de doelstellingen
voor Ruwenbos en resulteerde uiteindelijk in een alternatieve benadering
van het waterbeheer met zo min mogelijk aansluiting van verhard oppervlak op het riool, en de keuze voor een systeem met infiltratie en afvoervertraging.
Mogelijk speelt bij het opgeven van middelen als doelstelling tevens de
plaats van de geïnterviewde persoon in het planproces een rol. Doelstellingen worden aan het begin van het planproces geformuleerd. Raakt de
geïnterviewde actor pas in een later stadium bij het planproces betrokken,
dan is het mogelijk dat reeds een keuze voor de middelen is gemaakt.

'·
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Tabel 2.1 Benadering waterbeheer in onderzochte projecten.

.-+

..,

CD

Techniek

Almere

Maaspoort

Steenwijk

Groene Dak

Ecolor\ia

GWL-terrein

Zenderpark

MorraPark

Stadshagen

Ruwenbos

Verbeterd gescheiden
stelsel

verschillende
inzichten bij
geïnterviewden

ja: in nieuwe
delen; overig
gemengd

ja

nee

nee

nee

ja

ja: straten

ja: ontsluitingswegen, wellicht
woonstraten

ja: ontsluitingswegen

:::l

a.
CD

(/j

.-+

!ll

Afkoppelen met infiltratie

nee

nee

nee

nee

nee

nee

wellicht

nee

ja: daken en wel- ja: daken en
licht rustige wewoonstraten
gen

Afkoppelen met afvoer
naar open water

ja: gescheiden
stelsel

nee

nee

ja

ja: gescheiden stelsel

ja

ja: daken

ja

nee

nee

Beperking verhard oppervlak

nee

nee

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

Waterdoorlatende verharding

nee

nee

nee

ja

deels: parkeerterrein

ja

nee

ja

nee

nee

Afvoer over maaiveld

nee

nee

nee

nee

nee : m.u.v.
oppervlak bij
vijver

nee

deels

deels

nee

ja

Vegetatiedaken

nee

nee; m.u.v.

nee

nee; m.u.v.
buurthuis

ja: één deelproject

ja: deel dakoppervlak

nee

nee

nee

nee

MW2-project
Grijs-watercircuit

nee

nee

nee

ja: 10 woningen

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Regenwaterbenutting
(voor toiletspoeling en/of
wasmachine)

nee

nee

nee

ja: 10 woningen

ja: één deelproject

ja: deel dakoppervlak

nee

nee

nee

nee

Inlaat gebiedsvreemd
water

nee (zomerpeil)

ja

nee

nee

in principe
niet

nee

in principe
niet

in principe
niet

in principe niet

nee

Natuurvriendelijke oevers

deels

klein deel oevers

deels

ja

nee

ja

ja

ja

zoveel mogelijk

ja

a.

I
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Slechts bij één project, te weten Ecolonia, is men afgeweken van een
doelstelling die in eerste instantie aangehouden werd: het realiseren van
een watersysteem dat geheel zelfstandig zou fungeren zonder verbindin gen met het open water in aangrenzende gebieden. Volgens de gemeente
zou dan een gigantisch wateroppervlak moeten worden gemaakt; daarvoor
ontbrak de ruimte. De vijver in Ecolonia watert dan ook af op het open
water in het aangrenzende gebied.
Een aantal projecten, Zenderpark, Stadshagen en Ruwenbos, is nog niet
gerealiseerd. Daarom kan niet aangegeven worden of de doelstellingen
waargemaakt worden. Opvallend is wel dat juist bij deze projecten primair
doelstellingen geformuleerd worden in termen als verdrogingsbestrijding,
het bereiken van een goede waterkwaliteit, het verminderen van de afvoer
naar open water en RWZI, en vervolgens het middel wordt aangeduid
waarmee men deze doelstellingen denkt te bereiken: infiltratie, afkoppelen,
circulatie van water en dergelijke.
De projecten waarbij duurzame ontwikkeling in het planproces niet voorop
stond, Almere, Steenwijk en Den Bosch, gaan inderdaad het minst ver. Bij
Almere geeft men aan het voorop lopen moe te zijn . Bij Steenwijk is men
van mening duurzaam bezig te zijn als een deel van de oevers natuurvriendelijk wordt uitgevoerd en er een verbeterd gescheiden stelsel wordt aangelegd . Den Bosch wi l blijkens het interview bij volgende projecten meer
dan in het vrij traditionele Maaspoort is gedaan; men zegt namelijk dat in
Maaspoort geen als duurzaam aan te merken elementen voorkomen en dat
in nieuwe projecten duurzaam waterbeheer de nodige aandacht zal krijgen.
Daarnaast geeft men ook aan dat duurzaam waterbeheer in de tijd dat
Maaspoort werd ontwikkeld (bijna 20 jaar geleden) nog niet of nauwelijks
de aand acht had in Nederland. Op woningniveau zijn zowel in Maaspoort
als in A lmere op beperkte schaal verdergaande maatregelen getroffen. De
gemeenten hebben dit niet zelf gestimuleerd.
Globaal bestaat wel de indruk dat hoe hoger de doelen zijn die gesteld
worden, hoe vaker ideeën sneuvelen. Wordt de ambitie beperkt tot het
realiseren van een standaard w ijk, dan wordt daar probleemloos aan voldaan. Ideeën zoals het maken van een volledig zelfverantwoordelijke wijk
zijn moei lijk te real iseren en het vraagt een extra intensief planproces.

<.

Het verbeterd gescheiden rioolstelsel en afkoppelen
Het verbeterd gescheiden stelsel is voor nieuwbouw duidelijk de standaard
geworden. Dit stelsel geldt ten aanzien van de vuiluitworp in nieuwe gebieden dan ook als referentiestelseL Toch zijn in de diverse interviews
nogal wat bedenkingen geu it tegen toepassing van dit type rioolstelsel,
met name door de grote afvoer van relatief schoon regenwater naar de
zuivering . Almere geeft als enige aan dat de kosten van het verbeterd
gescheiden stelsel een probleem zijn. In Alphen aan de Rijn en Steenwijk is
men het meest positief over het verbeterd gescheiden rioolstelsel. In Alphen meent men dat bij een verbeterd gescheiden rioolstelsel hooguit 20%
van het regenwater naar de RWZI wordt afgevoerd! En dat wordt gunstig
gevonden. In werkelij kheid blijkt 75 tot 90% van de neerslag die op verhard oppervlak valt, naar de zu ivering te worden afgevoerd. Om die reden
zien de andere actoren meer in systemen waarbij minder regenwater naar
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de RWZI wordt afgevoerd. Veelal vindt men wel dat dan bronmaatregelen
genomen moeten worden om te voorkomen dat verontreinigingen rechtstreeks op open water of in de bodem terecht komen . Ook bij de gemeente
Steenwij k wil men wel overgaan op infiltratie of regenwaterbenutting, er
moet dan wel subsidie voor verkregen kunnen worden. De projectontwikkelaar Markegelder heeft ook geen moeite met infiltratievoorzieningen of
regenwaterbenutting mits het niet ten koste gaat van de financiële haalbaarheid.
Bij een aantal projecten is of wordt verhard oppervlak afgekoppeld van het
r iool: het Groene Dak, Zenderpark, GWL-terrein, Morra Park, Stadshagen
en Ruwenbos. Ten aanzien van Zenderpark, waar de daken worden afgekoppeld, zegt de gemeente niet aan te kunnen geven of de totale vuiluitworp van het hele rioleringssysteem (incl. zuivering) daardoor lager zal zijn
dan wanneer alles op een verbeterd gescheiden rioolstelsel zou worden
aangesloten.
Op basis van de interviews mag worden geconcludeerd dat afkoppelen van
'schoon' verhard oppervlak volop in de belangstell ing staat. Het blijkt
echter onduidelijk te zijn waar de grens tussen schoon en vuil ligt. Wel is
men het erover eens dat vui le oppervlakken bij voorkeur aangesloten moeten worden op een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Afhankelijk van de
ligging van het project en de verdrogingsproblematiek in de omgeving gaat
ten aanzien van de afgekoppelde oppervlakken de voorkeur uit naar infiltratie of rechtstreekse afvoer naar open water.
Bij Morra Park zijn de afgekoppelde parkeerplaatsen voorzien van speciale
straatkolken om verontreinigingen af te vangen. Het afstromende regenwater in Ruwenbos zal eerst in een bezinkput worden opgevangen om met
name zand af te vangen en daarmee het dichtslibben van de infiltratievoorzieningen te voorkomen. In Ecolonia wi lde men olie-afscheiders toe passen. Deze bleken financieel niet haalbaar te zijn.
Waterdoorlatende verharding en beperking verhard oppervlak
Bij een aantal projecten is bewust het verhard oppervlak verkleind of waterdoorlatende verhard ing toegepast zodat meer regenwater in de bodem
kan infiltreren en er minder water wordt afgevoerd: Groene Dak, GWL-terrein, Morra Park en Ruwenbos.ln Ecolonia is bij een paar parkeerplaatsen
waterdoorlatende verharding toegepast.
Bij het GWL-terrein wilde men in eerste instantie speciale half-open bestrating toepassen. Een dergelijke bestrating kon echter niet met veegwagens
onderhouden worden.
Afvoer over maaiveld
Opvallend is dat bij drie projecten regenwater over het maaiveld wordt
afgevoerd: Zenderpark, MorraPark en Ruwenbos . Bij Ruwenbos gaat men
hier het meest ver door het water van daken en woonstraten geheel bovengronds af te voeren. Bij de andere twee projecten wordt een deel ook
via een buizenstelsel afgevoerd. A ls reden voor de afvoer over het maaiveld wordt aangegeven dat het regenwater op deze manier zichtbaar blijft
waardoor bewoners zich meer betrokken zullen voelen. Bij Enschede werd
ook gewezen op het feit dat afvoer van regenwater over het maaiveld een
spelelf1ment voor kinderen kan zijn.
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Bij twee projecten bestond de intentie om regenwater bovengronds af te
voeren, maar is het idee uiteindelijk grotendeels of geheel gesneuveld. Bij
Ecolonia was het moeilijk om het idee nog in te brengen omdat het terrein
al bouwrijp gemaakt was. Daarbij was geen rekening gehouden met afvoer
over het maaiveld. Alleen het regenwater van de 'straat' die aan de vijver
grenst, kon bovengronds worden afgevoerd. Bij het GWL-terrein is het idee
gesneuveld op onenigheid over het beheer. Daar zal het regenwater alsnog
via een buizenstelsel worden afgevoerd.
Vegetatiedaken
Op grote schaal worden vegetatiedaken alleen bij het GWL-terrein toegepast. De reden voor deze keuze is de beperking van de afvoer van regenwater vanaf deze daken. Bij Ecolonia komen in één deelproject vegetatiedaken voor. De keuze voor dergelijke daken is hier echter niet gemaakt op
basis van waterhuishoudkundige overwegingen; ze behoorden bij het thema organisch bouwen. De daken blijken door de sterke helling weinig
water vast te houden.
Bij het Groene Dak wilde de initiatiefnemer, de gelijknamige bewonersvereniging, vegetatiedaken op de huizen. Door de hoge kosten en de onbekendheid met de bouw van deze daken is het idee komen te vervallen.
Tevens werd gevreesd dat vegetatiedaken zoveel regenwater zouden vasthouden dat onvoldoende water zou overblijven voor benutting in de woningen. Alleen het projecthuis op het binnenterrein is uiteindelijk van een
grasdak voorzien.
Grijs-watercircuits
Grijs-watercircuits lijken nog te alternatief. Bij een aantal projecten zijn ze
in het beginstadium wel meegenomen (Ecolonia, GWL-terrein) maar al snel
verworpen als te experimenteel voor toepassing op grote schaal en te
gebruikersgevoel ig. Bij het GWL-terrein omvatte het plan zuivering in een
biezenveld. Het voor zuivering benodigde oppervlak bleek echter veel en
veel te groot. Ook het gebru ik van douchewater voor toiletspoeling is hier
afgevallen. Op het GWL-terrein worden met name meergezinswoningen
aangelegd; bij het stadsdeel Westarpark heeft men daarom besloten het
douchewater niet voor toiletspoeling te gebruiken.
A lleen bij het Groene Dak wordt van een klein aantal woningen het afvalwater bij de woning gezu iverd. Doordat deze woningen over composttoiletten beschikken, hoeft alleen het afvalwater van douche, wasmachine en
wasbakken gezuiverd te worden. Het lokaal gezuiverde water komt in een
centrale vijver. Naar deze vijver wordt tevens het regenwater van de daken
afgevoerd. In verband met mogelijke verontreinigingen in het water moest
de vijver van de waterkwaliteitsbeheerder, de provincie Utrecht, aangesloten worden op het regenwaterriool van de wijk waarin het Groene Dak ligt.

<.

Regenwaterbenutting en waterbesparing
V egetatiedaken en regenwaterbenutting worden niet samen toegepast,
omdat door de vegetatie te weinig water overblijft voor benutting. Regenwater wordt bij drie projecten in een aantal woningen gebruikt voor toiletspoeli ng of voor de wasmachine. Bij Ecolonia en het GWL-terrein wordt
het regenwater gebruikt voor toiletspoeling, bij het Groene Dak wordt het
voor de wasmachine gebruikt. De betreffende woningen bij het Groene
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Dak hebben een composttoilet waarbij in het geheel geen water voor spoeling wordt gebruikt. Regenwaterbenutting levert duidelijk een drinkwaterbesparing op: in Ecolonia ligt het drinkwaterverbruik in de betreffende
woningen 15% lager ten opzichte van de andere woningen. Bij het Groene
Dak is het totale waterverbruik bij de woningen met een composttoilet (inclusief regenwater) bekend: 30 tot 50 liter per persoon per dag.
Het gemiddelde huishoudelijke waterverbruik in Nederland bedraagt 135
liter per persoon per dag. Een groot deel van het verschi l komt natuurlijk
op rekening van de composttoi letten.
Waterbesparende douchekoppen, kranen en toiletten worden reeds algemener toegepast, onder andere bij alle woningen in Ecolonia, het Groene
Dak, het GWL-terrein en Morra Park. Het gebruik van watermeters kan het
gedrag van bewoners ten aanzien van het watergebruik positief beïnvloeden. Op het GWL-terrein wilde het stadsdeel Wasterpark dan ook graag
watermeters in alle woningen. Het Gemeentewaterleidingbedrijf weigerde
hier echter aan mee te werken.
Bij twee projecten worden Gustavsberg toiletten toegepast: het GWL-terrein en het Groene Dak. Het voordeel van deze toiletten is dat voor het
spoelen met 4 liter volstaan kan worden. Bij Ecolonia zijn ze wel overwogen, maar niet toegepast omdat ze erg duur werden gevonden en bovendien een lager aansluitpunt op het riool met zich meebrachten. Composttoiletten zijn bij Ecolonia eveneens overwogen, maar afgevallen omdat ze
nog niet uitontwikkeld waren en gebruikersgevoelig waren.
Materiaalgebruik
Bij een aantal projecten is getracht het gebruik van uitloogbare materialen
als zink voor dakgoten tegen te gaan in verband met de verontreiniging
van het afstromende regenwater. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te
zijn om het materiaalgebruik dwingend voor te schrijven. Het komt ook
voor dat door het verbod op toepassing van een bepaald materiaal een
minstens zo vervuilend materiaal wordt gekozen. In Ruwenbos werd het
gebruik van zinken dakgoten verboden met als resultaat dat een deel van
de woningen van koperen dakgoten wordt voorzien. In Ecolonia wilde het
begeleidingsteam eveneens geen zinken dakgoten. Aan de alternatieven
kleefden volgens de betrokken architecten zoveel nadelen - moeilijk verwerkbaar, gevoelig voor gebruik buitenshuis, duur- dat uiteindelijk voor de
meeste dakgoten toch is teruggevallen op zink.

2.4 Het planproces
Bij het planproces kunnen verschillende fasen worden onderscheiden,
vanaf de locatiestudie tot aan het beheer en onderhoud . Daarbij wordt van
grof naar fijn gewerkt. Niet bij alle projecten zijn deze fasen doorlopen.
Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat het planproces bij
een aantal projecten nog niet is afgerond (GWL-terrein, Stadshagen, Zenderpark, Ruwenbos).
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Vaak geeft men aan dat het 'gebruikelijke' planproces is doorlopen, zonder
hieraan nadere uitleg te geven, zoals bij de gemeente Den Bosch en de
gemeente Alphen aan de Rijn. Andere actoren zijn nauwelijks bij het planproces betrokken geweest. Zij kunnen dan ook niet aangeven hoe het
planproces in elkaar zat: heemraadschap Fleverwaard bij Almere en waterschap De Maaskant bij Maaspoort. In Steenwijk geeft men aan dat de
uitbreidingsplannen in één keer zijn gemaakt en niet in verschillende fasen
(wellicht omdat het een standaard uitvoering betrof?).
Op basis van de opgegeven planprocessen kan niet een algemeen geldend
planproces worden ontwikkeld. Waar men wel fasen onderscheidt, kan
men deze in de praktijk niet altijd keurig van elkaar gescheiden houden.
Het lijkt er enigszins op of men bij de planvorming 'maar wat doet'. Blijkbaar zijn er geen duidelijke regels of goede voorbeelden . De bij een plan
betrokken gemeentedienst wisselt per fase. Dit heeft invloed op de invulling van het plan: in de eerste fase komen de ideeën naar voren bij een
dienst die bij de stadsontwikkeling betrokken is, daarna bemoeit een dienst
grondzaken zich met name met de financiële kanten (ideeën sneuvelen hier
wellicht omdat ze te alternatief of te nieuw zijn) en vervolgens werkt een
andere dienst de plannen verder uit (hier sneuvelen ideeën wellicht omdat
ze niet standaard eenvoudig uitgewerkt kunnen worden) en eventueel
voorziet weer een andere dienst in de directievoering bij de realisering van
het plan .
Een vorm van controle of planbewaking is er niet, waardoor ideeën anders
uitgevoerd worden dan in eerste instantie beoogd. Bij Ecolonia was in één
van de deelprojecten door het ontwerpteam uit het oogpunt van waterbesparing een 'hot-fill' keukenboi ler voorgesteld. Na de uitvoering bleek de
betrokken projectontwikkelaar een standaard keukenboiler te hebben geïnstalleerd. Bij een ander deelproject in Ecolonia ontdekten bewoners dat
de woningen die als thema isolatie hadden meegekregen, slechts op een
aantal plaatsen de voorgestelde isolatie hadden. Bij Ruwenbos wilde men
in het kader van de bronbeheersing geen zink en blijkt er bij de nadere
uitwerking dan maar voor koper te zijn gekozen. De afstemming tussen de
verschillende actoren en binnen de gemeente verloopt dus niet altijd vlekkeloos.
Bij Ruwenbos, het GWL-terrein en Morra Park wordt erop gewezen dat het
proces en de planuitwerking sterk persoonsgebonden zijn. De plannen
worden vaak gedragen door één of twee personen. Daarbij gaat de inzet
en betrokkenheid van de betreffende personen vaak veel verder dan de
normale taken: er moet veelvuldig en veelzijdig gelobbyd worden, en keer
op keer moet er voorlichting gegeven worden. Dat kan negatieve gevolgen
hebben voor het plan: trekt de betreffende persoon zich terug uit het plan,
dan zakken de ambities vaak in .
Het welslagen van een ambitieus plan hangt duidelijk af van de betrokkenheid van de actoren . Volgens mevrouw Karemaker, projectleider bij
stadsdeel Westerpark, is voor het realiseren van plannen als het GWLterrein een ware 'terriër-mentaliteit' nodig. Bij Morra Park zijn lunchbesprekingen gehouden waarbij actoren vertelden over de eigen inspiratie, ontwerpen, opgedane ervaringen, etc. Volgens De Haas van de gemeente
Smallingerland, de initiatiefnemer van Morra Park, ontstaat in de loop van
het planproces het inzicht dat creativiteit daar ontstaat waar weerstand is:
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"Het paradoxale is dat niemand frustratie wil, maar dat frustratie toch
nodig is voor het ontwikkelen van creativiteit!" .
Locatie-studie
Bij vrijwel geen enkel project is een locatie-studie uitgevoerd. Een aantal
van de locaties was in een ander onderzoek (Ru wenbos, Zenderpark) of in
het bestemmingsplan aangewezen als woningbouwlocatie. Alleen voor
Stadshagen is een locatie-studie uitgevoerd, zij het nadat al een locatie
gekozen was . De gemeente erkent dat dit niet de juiste volgorde is. Het
waterschap Regge en Dinkei geeft als enige het belang aan van de keuze
van de locatie voor het al dan niet bereiken van een duurzame ontwikkeling (onder verwijzing naar de Eschmarke; deze wijk zou als het aan het
waterschap lag nooit mogen worden gebouwd op de aangewezen locatie) .
Bestemmingsplan
Een aantal waterbeheerders, waaronder het heemraadschap Fleverwaard,
wordt pas bij het uitbrengen van het ontwerp-best emmingsplan bij een
project betrokken in het kader van artikel 10 (aangaande bestemmingsplannen) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat een ontwerp-bestemm ingsplan niet hoeft in te gaan op bijvoorbeeld het type rioolstelsel of
uitvoeringsaspecten, is de rol van de waterbeheerders in dat geval erg
beperkt.
Waterhuishoudkundig plan
All een t en behoeve van de ontwikkeling van Stadshagen is daadwerkelijk
een waterhuishoudkundig plan gemaakt. Bij de andere projecten vormde de
waterhuishouding een integraal onderdeel van het inrichtingsplan of stedebouwkundig ontwerp.
Sturings- en regelmechanismen
Geen van de geïnterviewden geeft aan dat sturings- en/of regelmechanismen invloed op het planproces hebben gehad! In feite is dit natuurlijk wel
zo: volgens artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet een
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage word en gelegd en moet dit aan belanghebbenden, waaronder andere de waterkwaliteitsbeheerder, bekend
worden gemaakt. Zonder deze procedure zou wellicht een aantal waterkwaliteitsbeheerd ers nog veel later bij plannen betro kken worden, bijvoorbeeld pas in het kader van de Wvo-vergunningverlening . Ook de Wvovergunningverlening hoort bij de regelmechanismen.
Door het waterschap IJsseldelta is aangegeven dat in de toekomst wellicht
een convenant met de gemeente Zwolle zal worden gesloten met betrekking tot de scheidingslijn tussen ont- en afwatering en de daaraan verbonden financiële consequenties. Hiermee is een belangrijk aandachtspunt in
beeld gebracht. Er zijn geen heldere richtlijnen voor de taakverdeling tussen waterschap en gemeente . In de derde Nota waterhu ishouding is aangegeven dat vanwege de samenhang van stedel ij k en landelijk gebied het
waterschap ook waterbeheerder in de stad moet zijn . De gemeente heeft
dan de zorg voor de ontwatering en het waterschap voor de afwatering. In
de praktijk blijkt het moeilijk te zijn de scheiding tussen ontwatering en
afwat,ering aan te geven . Dit is jammer, want de discussie hierover is erg
t ijdrovend. Vaak worden na vele vergaderingen overeenkomsten afgeslo-
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ten. Zo stelt het waterschap De Maaskant dat er sinds een jaar een overeenkomst is met de gemeente over de betaling van het onderhoud.
Door de VNG en de Unie van Waterschappen is een werkgroep ingesteld
die zich buigt over de problemen ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden. Waarschijnlijk is de uitkomst van de onderhandelingen dat de
inrichting volledig ten laste komt van de gemeente, omdat zij een bestemmingswijziging in het gebied wil doorvoeren. Onderhoud en beheer van het
oppervlaktewater, uitgezonderd de kleine slootjes, komt dan volledig terecht bij het waterschap.

2.5 Actoren
Per project worden door de verschillende geïnterviewde personen in grote
lijnen dezelfde actoren genoemd. Zie hiervoor tabel 2.2 waarin een overzicht is opgenomen van de actoren die bij de projecten betrokken zijn
(geweest) .
Gemeente
In het planproces speelt met name de gemeente een belangrijke rol.
Meestal is de gemeente zowel initiator als projectleider. Bij het Groene Dak
en Ecolonia had de gemeente een andere rol. De betreffende plannen waren door anderen geïnitieerd (resp . de vereniging het Groene Dak en de
Novem). Ook de projectleiding lag bij anderen: respectievelijk de vereniging
het Groene Dak en het Bouwfonds.
Zoals ook reeds bij het planproces naar voren is gebracht, spelen in de
regel verschillende afdelingen van de gemeente een rol in de diverse fasen
van een project: dienst stadsontwikkeling in het beginstadium, grondzaken
voor de verdere uitwerking en gemeentewerken bij de projectuitvoering .
De gemeente is in het algemeen tevreden met de eigen rol. Bij een enkel
project was men niet geheel tevreden over de rol van andere diensten of
de eigen dienst. Dit speelde met name bij Ruwenbos, waar de betrokken
stedebouwkundige (Bungener) en civiel technicus (Bruins) binnen de gemeente nogal wat drempels moesten nemen om het plan te kunnen uitvoeren. Bruins gaf bijvoorbeeld aan teleurgesteld te zijn in de rol van de
eigen Milieudienst; daarvandaan kwam ten aanzien van de kwaliteitsaspecten van infiltratie geen enkele reactie . Bij het GWL-terrein heeft onenigheid tussen gemeentediensten over het beheer er zelfs toe geleid dat een
deel van het plan niet wordt uitgevoerd: afvoer over het maaiveld.

De gemeenten leggen slechts in een beperkt aantal gevallen beperkingen
op aan derden. Bij Maaspoort in Den Bosch heeft de gemeente beperkingen opgelegd aan kopers van percelen die aan het water grenzen in verband met het onderhoud van de oevers. Steenwijk heeft de projectontwikkelaar een beperking opgelegd door te stellen dat de jaarlijkse paddentrek
niet mag worden verstoord.
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Tabel 2 .2 Actoren bij o nderzochte projecten.
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Door een aantal gemeenten zijn of worden eisen gesteld aan de te gebruiken constructiematerialen: Ecolonia, Morra Park, Zenderpark, Stadshagen
en Ruwenbos. In alle gevallen betreft het een verbod op het gebruik van
zink. Het lukt niet altijd zoals beoogd: in Ecolonia zijn uiteindelijk toch bij
de meeste hu izen zin ken dakgoten toegepast en bij Ruwenbos krijgt een
deel van de woningen een koperen dakgoot.
In Amsterdam voert de gemeentelijke dienst RWA het actieve waterkwaliteitsbeheer en tevens het waterkwantiteitsbeheer! In die vorm legt zij bij
het GWL-terrein beperkingen op aan het stadsdeel Westerpark: het plan
moet voldoen aan de normen ten aanzien van vuiluitworp, ontwatering en
oppervlaktewater. De gemeente Enschede heeft bij plan Ruwenbos de
meeste eisen aan derden opgelegd: bepaalde constructiematerialen mogen
niet worden toegepast, de vloerpeilen zijn voorgeschreven, er moet kruipruimteloos worden gebouwd en de regenwaterafvoer, ook van de daken,
moet bovengronds plaatsvinden.
Waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder
De waterkwal iteits- en waterkwantiteitsbeheerder hebben bij de meeste
projecten wel één of andere inbreng. Alleen bij Ecolonia in Alphen aan de
Rijn speelden zij geen rol: volgens de gemeente hebben zij nog nooit met
de waterkwaliteits - en waterkwant iteitsbeheerder te maken gehad!
De inbreng van de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder was bij
de meeste projecten passief en vaak beperkt tot de keuze voor de riolering
en/of de maximale afvoer en de dimensionering van watergangen.
De waterkwaliteits- en waterkwant iteitsbeheerder worden altijd bij plannen
betrokken voor de toetsing van het ontwerp-bestemmingsplan. Bij een
aantal blijft de rol daartoe beperkt: het heemraadschap Fleverwaard bij
Almere, het waterschap De Maaskant bij Maaspoort en het zuiveringschap
West-Overijssel en de betreffende waterkwantiteitsbeheerder bij Steenwijk.
De dienst Systeemontwikkeling van RWA is op eigen initiatief bij de plannen voor het GWL-terrein betrokken geraakt. De dienst maakt geen deel uit
van het projectteam, waardoor deze niet bij alles betrokken wordt. Het
waterschap Regge en Dinkei gaf aan dat zij normaal alleen in het kader van
de artikel-10-proced ure bij het ontwerp-bestemmingsplan bij plannen bet rokken wordt , maar in het o nderzochte project, Ruwenbos, juist in een
eerder stadium .
De waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerders willen graag in een
vroeg stadium bij plannen betrokken worden. Alleen waterschap De Maaskant is tevreden met de beperkte rol die het heeft. In die gevallen waarbij
men vroegtijdig bij het project is betrokken (Regge en Dinkei bij Ruwenbos,
IJsseldelta bij Stadshagen) is men daar zeer over te spreken.

'•

Als plannen verder gaan dan een standaard uitvoering met een verbeterd
gescheiden stelsel blijkt op basis van de onderzochte projecten dat de
waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder al eerder bij plannen betrokken worden dan wettelijk verplicht. Wellicht probeert men zo te voorkomen dat de beheerders in een later stadium dwars gaan liggen. Bruins
van de gemeente Enschede geeft dat ook toe. Ook Bungener, die het initiat ief voor Ruwenbos heeft genomen, benadrukt het belang van lobbyen in
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het algemeen. Dat de waterkwaliteits-en waterkwantiteitsbeheerder eerder
dan wettelijk verpl icht bij plannen worden betrokken, wil niet zeggen dat
zij daar tevreden mee zijn: het zuiveringschap West-Overijssel en het waterschap Het Koningsd iep vinden dat zij toch nog in een te laat stadium bij
de planvorming van respectievelijk Stadshagen en Morra Park zijn betrokken.
Projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars spelen bij een aantal projecten een rol. Op basis van
de interviews kan worden geconcludeerd dat de projectontwikkelaars zelf
geen initiatief ontplooien, zeker niet voor het toepassen van alternatieve
technieken op wijkniveau, maar volgend zijn. W il men een standaard uitvoering dan krijgt men die. W il men meer, dan is dat ook in orde als anderen maar aangeven hoe het gemaakt moet worden. A lleen in Almere geeft
de gemeente aan dat projectontwikkelaars op woningniveau wel eens
alternatieve technieken toepassen als zij daar een markt voor zien.
Provincie
Provincies zijn bij drie projecten betrokken geweest als waterkwaliteitsbeheerder: de provincie Utrecht bij Zenderpark en het Groene Dak en de
provincie Friesland bij Morra Park. Bij twee andere projecten, Stadshagen
en Ruwenbos, is de provincie door de betrokken gemeenten benaderd in
verband met kwal iteitsaspecten van infiltratie van regenwater.
Meestal is de rol van de provincie hierbij passief (Ruwenbos, Groene Dak
en waarschijnl ijk Morra Park). Bij Stadshagen is de provincie betrokken bij
het proefproject voor infi ltratie. De gemeente IJsselstein omschrijft de rol
van de provincie bij de ontwikkeling van Zenderpark als positief en constructief meedenkend.
De provincie Utrecht heeft bij het Groene Dak en Zenderpark beperkingen
opgelegd. Bij het Groene Dak in de vorm van een verbod op het lozen van
het 'gezuiverde effl uent' uit het grijswatercircuit op lokaal oppervlaktewater en bij Zenderpark ten aanzien van de overstortlocaties en het opleggen
van een verbod op zinken dakgoten.
Stedebouwkundigen
Stedebouwkund igen spelen bij de totstandkoming van een woonwijk een
belangrijke rol. Zij integreren ideeën tot een samenhangend plan. In een
aantal gevallen is de stedebouwkundige een duidelijke stimu lator geweest
bij het doorvoeren van vernieuwende ideeën voor de waterhuishouding,
zoals bij Ecolonia en Ruwenbos . Bij Ecolonia heeft dit daadwerkelijk tot een
harde confrontatie geleid. Met name de gemeente gaf veel tegengas en de
projectleider (het Bouwfonds) schaarde zich onvoldoende achter de ideeën
om ze daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Bij Ruwenbos is het planproces door de grote betrokkenheid van de stedebouwkundige met meer
succes doorlopen en zijn vrijwel alle ideeën overeind gebleven.
Architecten
Architecten speelden een belangrijke rol in een project in Steenwijk en bij
het Groene Dak, Ecolonia en Ruwenbos. Deze rol was nogal divers. Bij
Steenwijk is het stedebouwkundig plan opgesteld door een architect. In
hoevehe deze een stempel op de waterhuishouding heeft gedrukt is niet
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duidelijk. Bij het Groene Dak had de betreffende architect van Bear Architecten een belangrijke adviserende rol. Bear Architecten werkte ook het
thema van de drinkwaterbesparing uit. Omdat de architecten bij Ecolonia
binnen bepaalde grenzen de vrijheid hadden om een thema in te vullen,
had de architect hier duidelijk invloed op de omgang met water op woningniveau. Bij Ruwenbos kreeg de architect de randvoorwaarden opgelegd: geen zink en geen ondergrondse afvoer van het dakwater.
Bewoners en woningbouwverenigingen
Slechts bij één van de bekeken projecten was een bewonersvereniging
betrokken: de vereniging het Groene Dak bij het gelijknamige project. De
bewonersvereniging heeft het initiatief voor de bouw van de ecologische
woningen genomen. De vereniging was tevens projectleider. De vereniging
legde zich zelf beperkingen op: men wilde betaalbare ecologische woningen die geschikt waren voor verschillende samenlevingsvormen. De inbreng van de vereniging in het planproces is dan ook groot geweest.
Bij het GWL-terrein zijn bewoners opgenomen in de vijf ontwerpteams van
de verschillende woningen.
Bij drie projecten hebben woningbouwverenigingen een rol in het planproces gehad: het Groene Dak, het GWL-terrein en Morra Park. Bij het Groene ·
Dak was de woningbouwvereniging één van de opdrachtgevers. Volgens
de bewonersvereniging was er in het begin nogal wat weerstand bij de
woningbouwvereniging tegen de plannen in verband met onderhoudsaspecten. De vereniging heeft behoorlijk wat energie moeten steken in het
overhalen van de andere actoren waaronder de woningbouwvereniging. Bij
het GWL-terrein is een samenwerkingsverband van vijf woningbouwverenigingen de opdrachtgever voor de woningbouw.
Overige actoren
De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) is als subsidiegever
betrokken geweest bij het Groene Dak. De Novem was de initiatiefnemer
van Ecolonia. De Novem is niet geïnteresseerd in maatregelen op wijkniveau en heeft als dusdanig geen inbreng gehad in het ontwerpproces voor
het waterbeheer in de wijk; het aandachtsveld van de Novem betreft energiebesparing en daarmee verbonden warmwaterbesparing . Interessant is
welli cht het idee voor het samen met de SEV op te zetten 'Aqualonia', een
vervolg op Ecolonia maar dan specifiek op water gericht.
Het ministerie van VROM is betrokken geweest in de eerste fase (haalbaarheidsonderzoek) voor Ecolonia, als subsidie-gever. De SEV ressorteert
onder dit ministerie.
Onder diversen valt met name de rol van het milieukundig adviesbureau
BOOM op: het bureau is betrokken geweest bij Ecolonia bij de inrichting
van de vijver en heeft bij het GWL-terrein en Morra Park een duidelijke
inbreng gehad in de alternatieve benadering van het waterbeheer. Zowel
bij de laatste twee projecten als in de Ontwikkelingsvisie van Ruwenbos is
het door Cees Duijvenstein ontwikkelde ABCD-schema van BOOM gebruikt. Met dit schema worden voor allerlei milieumaatregelen in een aantal
thema's vier niveaus van milieuvriendelijkheid aangegeven : niveau A geeft
hierin de meest milieuvriendelijke variant weer, niveau D de gewone situatie en de niveaus 8 en C twee tussenvormen.
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2. 6 Resultaten en verwachtingen
De helft van de bekeken projecten is reeds enige tijd afgerond: Almere,
Maaspoort (althans het grootste deel hiervan), het Groene Dak, Ecolonia
en Morra Park . Over het algemeen is men tevreden met de behaalde resul taten.
Bij de gerealiseerde projecten worden de waterhuishoudkundige doelstellingen over het algemeen gehaald . Daarbij speelt mee dat door de actoren
veelal middelen worden aangegeven als doelstelling. Alleen bij de gemeente Den Bosch bestaan twijfels over de geformuleerde doelstelling ten aanzien van de ontwatering in Maaspoort. De laatste jaren komen daar namelijk klachten over water in de kruipruimten naar voren.
Bij het Groene Dak en Ecolonia was waterbesparing een doelstelling. Op
basis van de metingen kan men concluderen dat men hierin geslaagd is. In
Ecolonia werd in 1993 gemiddeld 105 liter per persoon per dag gebruikt .
Dat is ruim 22% minder dan het gemiddelde waterverbruik in Nederland .
Hoeveel water uiteindelijk bespaard kan worden, blijkt voor een deel af te
hangen van het gedrag van de bewoners. Bij het Groene Dak is onlangs
een meetprogramma opgestart naar de effectiviteit van de waterbesparende maatregelen en de zuiverende werking van het grijs-watercircuit waarbij
afvalwater bij de woning wordt gezuiverd. De resultaten zullen begin 1997
bekend worden gemaakt.
De regenwaterreservoirs voor toiletspoeling zijn in Ecolonia geen succes
geworden. Twee van de zes reservoirs zijn inmiddels door de bewoners
gesloopt. De pompen maken te veel lawaai, de in een portaal geplaatste
reservoirs nemen te veel ruimte in beslag en het systeem schakelt niet
automatisch van drinkwater op regenwater over. Ook de autowasplaatsen
en de vegetatiedaken zijn geen onverdeeld succes geworden. De autowasplaats in Ecolonia wordt nauwelijks gebruikt en de vegetatiedaken houden
door de sterke helling nauwelijks water vast. De gemeente A lphen aan de
Rijn zegt dat de bewoners zelf al veel moeite moeten doen om de begroeiing vast te houden.
Een positief aspect van Ecolonia is voor het Bouwfonds dat het gelukt is
om milieuvriendelijk bouwen te promoten. Nu is bekend welke milieumaatregelen zonder al te veel kosten kunnen worden toegepast en welke milieumaatregelen door bewoners zo worden gewaardeerd dat ze ongeacht
de hoge kosten toch toepasbaar zijn. De gemeente Alphen aan de Rijn
vindt wel dat zowel zijzelf als het Bouwfonds tekort geschoten is in het
geven van voorlichting over alternatieven voor bijvoorbeeld hardhout aan
de bewoners . Het gevolg is dat de gemeente zelf allerlei hardhouten oeverconstructies heeft uitgebannen in het openbaar terrein, maar dat de
bewoners juist hardhouten constructies hebben aangebracht.
In Morra Park bevallen de toegepast graskeien niet omdat ze slecht beloopbaar zijn. De gemeente doet momenteel ervaring op met een ander
soort waterdoorlatende verharding.
De reductie op infrastructuur, zowel verharding als riolering, in een aantal
projecten heeft kostenbesparend gewerkt. In Morra Park zijn hieruit onder
andere kunstwerken, groen en vijvers gefinancierd. Tevens kon daardoor
de grondprijs worden verlaagd. De kostenbesparing op riolering en verharding in Ruwenbos wordt gebruikt voor de aanleg van het wadi-systeem en
groenvoorzieningen.
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Regenwaterbenutting in plaats van drinkwater wordt door verschillende
actoren als positief aangemerkt: RWA en het stadsdeel Westerpark in
Amsterdam en het Groene Dak in Utrecht. Het waterschap IJsseldelta ziet
in regenwaterbenutting ook een minpunt: de doorspoeling van oppervlaktewater neemt af.
De water- en waterbodemkwaliteit worden niet in alle projecten gemeten.
Ook als deze wel gemeten worden, is het bij de meeste projecten nog te
vroeg om daaraan conclusies te verbinden ten aanzien van de toegepaste
technieken. Problemen kunnen zich nog in een later stadium openbaren.
In Almere worden verhoogde concentraties aan verontreinigingen aangetroffen bij de uitmondingen van het - gescheiden - riool. Onder bruggen
worden hier verhoogde zinkgehalten aangetroffen ten gevolge van uitloging van zink uit de brugleuningen. Het heemraadschap Fleverwaard, de
waterkwaliteitsbeheerder in Almere, verwacht dat de water(bodem)kwaliteit beter zal zijn indien een verbeterd gescheiden rioolstelsel in plaats van
een gescheiden stelsel wordt toegepast (mits geen bronmaatregelen zijn
genomen). De gemeente Alphen aan de Rijn verwacht eveneens dat via
een verbeterd gescheiden rioolstelsel minder vervuilende stoffen in het
open water terechtkomen dan bij het in Ecolonia toegepaste gescheiden
stelsel. Bij RWA ziet men het gescheiden systeem dat op het GWL-terrein
wordt aangelegd, juist als een betere oplossing voor de gehele vuiluitworp
van rioolstelsel en zuiverin g dan een verbeterd gescheiden stelsel. Op het
GWL-terrein worden echter geen wegen aangelegd. De gemeente IJsselstein verwacht dat de waterkwaliteit in Zenderpark goed zal zijn omdat
meer schoon regenwater op het systeem wordt geloosd en minder gebiedsvreemd water wordt ingelaten. De waterkwaliteit in Morra Park is
zeer goed en voldoet aan de normen ten aanzien van stikstof en fosfaat.
De gemeente Den Bosch vindt dat Maaspoort vrijwel geheel aan de verwachtingen voldoet. Problemen met de water- en waterbodemkwaliteit zijn
volgens de gemeente en het waterschap De Maaskant nog niet geconstateerd, hoewel het gebied voor ongeveer de helft gemengd gerioleerd is. Er
wordt echter ook niet gemeten. In Ruwenbos en Stadshagen verwacht
men door de infiltratie van regenwater dat de vuiluitworp op oppervlaktewater minder zal zijn en dat de verstedelijking minder verdrogend zal werken.
Vijf projecten moeten nog worden uitgevoerd (Paddenpoel en Nieuwe
Gagels 11 in Steenwijk, het GWL-terrein in Amsterdam, Zenderpark in IJsselstein, Stadshagen in Zwolle en Ruwenbos in Enschede). Een aantal van
de actoren geeft aan benieuwd te zijn naar de houding van bewoners en
de werking van de voorgestelde alternatieve technieken.
Het stadsdeel Westerpark is benieuwd wat de bewoners zullen doen met
het feit dat geen baden zijn geïnstalleerd. Zullen de bewoners deze alsnog
zelf inbouwen? Ook de woningstichting Zomers Buiten vraagt zich af of
alles in stand zal blijven en hoe de bewoners zich zullen gedragen. Bij de
projecten waar verhard oppervlak zal worden afgekoppeld, is men benieuwd of de verwachtingen waargemaakt zullen worden: zal het in de
praktij k werkelijk zo werken als men vantevoren dacht?
<.
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Het wel of niet ontvangen van subsidie heeft bij een aantal projecten zeker
de doorslag gegeven voor het al dan niet doorvoeren van bepaalde
milieumaatregelen. Milieumaatregelen zijn, zeker indien er nog weinig ervaring mee is opgedaan, vaak duurder . De Stichting Het Groene Dak heeft
bijvoorbeeld maatregelen op waterhuishoudkundig gebied doorgevoerd
omdat er subsidie op verkregen kon worden en andere maatregelen laten
vallen omdat geen subsidie verkregen werd.
Bruins van de gemeente Enschede, waar geen subsidie verkregen is voor
plan Ruwenbos, geeft aan dat een dergelijk plan in een kleinere gemeente
met minder financiële armslag nooit van de grond zou zijn gekomen. Door
velen wordt aangegeven dat alleen al het planproces bij vernieuwende
projecten door de onbekendheid met de materie en het complexe karakter
duurder uitvalt dan bij een standaard project. En voor het planproces kan
juist geen subsidie worden verkregen.

2. 7 Leer- en verbeterpunten
Een aantal actoren is zo tevreden over het doorlopen planproces dat bij
een volgend plan voor een zelfde aanpak wordt gekozen, zoals bijvoorbeeld in Steenwijk, Smallingerland, IJsselstein, Zwolle en Enschede. In
IJsselsteinomschrijft men de eigen houding als: progressief maar wel reëel
qua kosten en uitvoerbaarheid . Door een aantal actoren die bij projecten
betrokken zijn geweest waar naar een alternatieve benadering van het
waterbeheer is gekeken, wordt als positief punt aangemerkt dat de plannen tot nadenken hebben aangezet: over de eigen rol en inbreng, over de
inrichting, over de aanpak.
Er zijn actoren die minder tevreden zijn over (een deel van) de aanpak bij
het bekeken project. Soms speelt mee dat inzichten ondertussen zijn gewijzigd. In Den Bosch wil men bijvoorbeeld bij nieuwe projecten nadrukkelijk
alternatieven meenemen en waar mogelijk toepassen. Daarmee kan worden ingespeeld op nieuwe normen die mogelijk in de toekomst aan de
waterhuishouding in de stad worden gesteld. Het waterschap De Maaskant
geeft, nu het inzicht gewijzigd is en er nieuwe technieken zijn, gemeenten
tegenwoordig suggesties over alternatieve methoden voor de regenwaterafvoer zoals afkoppelen.
In Alphen aan de Rijn is men na Ecolonia weer teruggevallen op de standaard benadering . Daarin speelt mee dat de gemeente niet de initiatiefnemer voor Ecolonia was. Het planproces en de uitvoering van het plan zijn
volgens de gemeente bovendien erg duur geweest. Alvorens het elders
nog eens zo te doen, w il men eerst voldoende ervaring opdoen met het
beheer in Ecolonia. Wat men bij de gemeente uit het planproces van Ecolonia heeft geleerd, is het belang van duidelijk geformuleerde doelstellingen
aan het begin van het proces. Ook het stadsdeel Westerpark heeft ervaren
dat het zeer veel geld kost om een project met een innovatief karakter te
kunnen realiseren. Onder de huidige financiële omstandigheden kan een
plan als het GWL-terrein dan ook niet herhaald worden. Wel constateert
men daar een duidelijke spin-off naar volgende projecten: men weet nu
wat er wel en niet kan. Voor het welslagen van plannen als het GWL-terrein benadrukt het stadsdeel Westerpark het belang van een goede organisatie. ~ Het plan moet niet te sterk op de schouders van één persoon drukken en alle betrokkenen moeten zich ervoor inzetten.
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2.8 Knelpunten en aanbevelingen
Er gebeurt veel op het gebied van stedelijk waterbeheer. Uit de interviews
blijkt dat op vele fronten wordt gewerkt aan het geven van vorm en inhoud aan duurzaam waterbeheer in de stad. Daar blijkt ook behoefte aan
te bestaan, zoals onder andere door de Stichting Het Groene Dak wordt
geconstateerd . In principe staan veel actoren, waaronder de politiek, open
voor vernieuwende ideeën op het gebied van stedelijk waterbeheer. Toch
verlopen de processen niet altijd geheel vlekkeloos en moeten regelmatig
tegenvallers worden geïncasseerd. Door de actoren zijn in de interviews
knelpunten aangegeven die van invloed kunnen zijn op het al dan niet
slagen van plannen.:
Niet alle actoren, ook niet de verschillende betrokken diensten binnen
het eigen ambtelijk apparaat, bl ijken zich altijd te w illen inzetten voor
het welslagen van een ambitieus project. De planvorming is bij dergelijke projecten vaak complex en tijdrovend. Door dit laatste kan men in de
problemen komen met de termijn die voor het geven van subsidies is
afgesproken. Bij het GWL-terrein heeft men om de subsidies veilig te
stellen een fase in het planproces geschrapt. Met als gevolg dat men nu
bij de uitvoering voor problemen komt te staan .
Het heemraadschap Fleverwaard geeft aan dat het bestemmingsplan
weinig houvast biedt voor een waterschap. Men zou daar bovendien
reeds eerder bij plannen betrokken willen worden. De waterschappen
Regge en Dinkei en Het Koningsdiep geven ook aan dat waterschappen
in het algemeen te laat bij de plannen worden betrokken.
Waterschappen, zo stelt waterschap de Maaskant, zien het stedelijk
waterbeheer veelal niet als een volwaardige taak.
Er ontbreekt regelgeving voor het gebruik van constructiematerialen
(heemraadschap Fleverwaard) en er is meer onderzoek gewenst naar
het effect van bouwmaterialen op de kwaliteit van bodem en water(bodem). Verschillende geïntervi ewde actoren wijzen op het feit dat nu
nog geen goede mogelijkheden aanwezig zijn om toepassing van bepaald e constructiemateri alen, zoals zink, daadwerkelijk te voorkomen.
Het waterschap Regge en Dinkei signaleert dat handhaving vaak achter
de praktijk aanloopt.
Er is geen stimuleringsbeleid van de overheid voor regenwaterbenutting, het toepassen van vegetatiedaken en grijs-watercircuits (heemraadschap Fleverwaard ). Te weinig wordt benadrukt dat deze technieken gunstig kunnen zijn voor het proces op de RWZI's.
De gemeente Den Bosch wijst op het risico van de toenemende invloed
van particulieren (projectontwikkelaars). Deze hebben een winstdoelstelli ng. Dit kan het in de nabije toekomst moeilijker maken vernieuwende ideeën te introduceren.
Projectontwikkelaar Markegelder vindt dat er te veel inspraakrondes
zijn . Hierdoor duurt de planvorm ing te lang .
De Stichting Het Groene Dak signaleert duidelijke financiële beperkingen en een gebrek aan technische kennis over alternatieve technieken
bij de actoren. Dit wordt ook gesignaleerd door de gemeenten Alphen
aan de Rijn en Enschede en het stadsdeel Westerpark in Amsterdam.
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Om nieuwe ideeën geïmplementeerd te krijgen, zo stelt de Stichting Het
Groene Dak, moet extra veel energie worden gestoken in het volgen
van het bouwproces . De bouwers hebben namel ijk nog geen ervaring
opgedaan met de nieuwe technieken, waardoor bij problemen snel
teruggegrepen wordt naar oude, vertrouwde technieken.
De Novem brengt naar voren dat het een probleem is dat nog lang niet
alle woningen in Nederland voorzien zijn van een watermeter . Doordat
de drinkwaterprijs erg laag is, zou de consument bij afrekening op waterverbruik echter slechts in beperkte mate voor waterbesparing worden beloond. Tevens geldt dat een aantal waterleidingbedrijven op dit
moment nog niet geïnteresseerd lijkt te zijn in drinkwaterbesparing.
Sommige ontwikkelingen worden tegengehouden door bestaande richtlijnen (Novem en woningstichting Zomers Buiten). De KIWA wijst bijvoorbeeld warmteterugwinning uit douchewater af vanwege het theoretische gevaar dat afvalwater en drinkwater met elkaar in contact
komen. Bij het GWL-terrein mochten standleidingen niet gekoppeld
worden omdat dat een voorwaarde is bij de berekening van de capaciteit van de leiding volgens een NEN-norm. RWA wijst op het gevaar
van het rigide toepassen van normen, bijvoorbeeld als het gaat om het
toepassen van verbeterd gescheiden rioolstelsels.
Controle op naleving van de voorgestelde uitvoering ontbreekt (gemeente A lphen aan de Rijn) .
Er zijn geen heldere afspraken over verantwoordelijkheden (gemeente
Alphen a/d Rijn, waterschap IJsseldeltal .
Het zuiveringschap West-Overijssel wijst daarbij op het feit dat de
grens tussen ontwatering en afwatering niet scherp getrokken kan
worden . Het waterschap Regge en Dinkei wijst ook op het ontbreken
van heldere afspraken over de verantwoordelijkheid voor het stedelijk
grondwaterbeheer.
Het waterschap Regge en Dinkei signaleert dat het bestaande heffingensysteem is afgestemd op 'end of pipe'-denken en daardoor zeker
niet stimulerend werkt om bronmaatregelen te nemen of aan waterbesparing te doen .
Het welslagen van een project hangt voor een groot deel af van de
betrokkenheid van de bewoners. Om de betrokkenheid te vergroten is
voorlichting essentieel. Juist de voorlichting blijkt bij een paar projecten
een knelpunt te zijn geweest (Ecolonia, Morra Park) . Projecten houden
niet op zodra ze zijn uitgevoerd; ook aan nazorg moet aandacht worden
besteed.
Om knelpunten op te heffen worden door de geïnterviewde actoren ook
enige aanbevelingen gedaan. De volgende zijn onder andere genoemd :
Het heemraadschap Fleverwaard poneert het idee om een nationale
werkgroep op te richten voor hergebruik van regenwater. Deze werkgroep is dan verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van
kennis. Om alle betrokkenen te kunnen overtuigen van de toepasbaarheid van nieuwe technieken is namelijk meer informatie nodig (gemeente Den Bosch, gemeente IJsselstein). Het Bouwfonds stelt een platform
vopr dat de consequenties van nieuwe technieken als het behandelen
van water dicht bij de bron belicht.
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De consequenties van bestaande richtlijnen en regelgeving - NEN-normen, Bouwbesluit - voor nieuwe technieken moeten volgens de woningstichting Zomers Buiten worden uitgezocht. Het mag niet zo zijn
dat bestaande normen en regels worden toegepast op technieken
waarvoor ze niet zijn opgesteld.
Omdat het inbrengen en daadwerkelijk toepassen van nieuwe technieken meer inspanning vergt, is het van belang dat een financiële stimulans wordt gegeven (gemeente Steenwijk, Stichting Het Groene Dak,
gemeente Alphen aan de Rijn, gemeente Enschede). Het waterschap
Regge en Dinkei en het heemraadschap Fleverwaard geven aan dat dit
het beste kan via voorbeeldprojecten, waarbij de rijksoverheid met
name programma's voor monitoring en het verzamelen van gegevens
ondersteunt. De gemeente Alphen aan de Rijn stelt voor om aan de
subsidie tevens een meetprogramma met evaluatie te verbinden . Bij het
waterschap De Maaskant wordt een behoefte aan experimenten met
alternatieve methoden gesignaleerd. De SEV benadrukt het belang van
subsidies bij het ondersteunen en het stimuleren van de implementatie
van maatregelen die meer op een duurzame ontwikkeling zijn gericht.
Op den duur moet volgens de SEV wel uitgeweken worden naar een
andere vorm van financiële sturing om de gewenste duurzame aanpak
verder te ontwikkelen.
De woningstichting Zomers Buiten stelt dat bij innovatieve projecten
niet met alle milieuthema's tegelijk moet worden begonnen maar met
één item: beter één milieuthema goed uitgewerkt dan vele halfslachtig.
De Novem stelt dat het goed zou zijn om naast een energieprestatienorm (EPN) ook een waterprestatienorm te introduceren om waterbesparing te stimuleren. De Novem is verder van mening dat de overheid
meer aandacht zou moeten schenken aan het feit dat waterbesparing
vaak ook warm-waterbesparing betekent. Dat houdt in dat door waterbesparing zowel water als energie wordt bespaard. Het Bouwfonds
vindt dat de overheid landelijk een grote promotie-campagne moet
starten die gericht is op waterbesparing.
Alle woningen in Nederland zouden volgens de Novem waterbemeterd
en waterafgerekend moeten worden, zodat de consument voor waterbesparing beloond kan worden.
De gemeente Zwolle wijst erop dat de manier waarop het planproces is
doorlopen bij Stadshagen voor een groot deel heeft bijgedragen aan het
succes van dit plan . Er is veel aandacht besteed aan communicatie en
actoren zijn vroegtijdig bij de planvorming betrokken. Het waterschap
IJsseldelta sluit zich hierbij aan. Hetzelfde verhaal komt naar voren bij
de geïnterviewde actoren bij plan Morra Park, waar communicatie eveneens veel aandacht heeft gekregen in de planvorming en dat als zeer
positief is ervaren.
Het waterschap Regge en Dinkei stelt voor om de heffingen voor riolering en zuivering af te stemmen op de hoeveelheid aangesloten verh ard
oppervlak en het gebruik van drinkwater. Tevens zou op het gebruik
van regenwatertonnen subsidie moeten worden gegeven.
De gemeente Smallingerland geeft aan dat meer onderzoek naar kleinschalige zuiveringstechnieken gewenst is, juist voor de bestaande stedelijke gebieden. In bestaand gebied ontbreken vaak de mogelijkheden
voor aanpassingen op grote schaal.
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3 Verwerking interviews met deskundigen
3.1 Algemeen
Ten behoeve van dit project zijn elf deskundigen geïnterviewd. In dit
hoofdstuk wordt een indruk gegeven van de inhoud van de interviews. De
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onderverdeeld in een aantal
rubrieken. Bij de interviews zijn visies en ideeën naar voren gekomen en
vele knelpunten en positieve ontwikkelingen aangegeven. Omdat dit project in belangrijke mate als doel heeft om kansen en bedreigingen bij de
totstandkoming van duurzame stedelijke watersystemen in beeld te brengen worden de knelpunten en positieven ontwikkelingen in de tekst gemerkt. Knelpunten zijn met (-) aangegeven en positieve ontwikkelingen of
aspecten met een ( +).

3.2 Duurzame stedelijke watersystemen
3.2.1 Definities van duurzaam stedelijk waterbeheer

'•

De visie van Jacobs op duurzame ontwikkeling spitst zich vooral toe op de
natuur . Dit komt door het grote belang dat hij toekent aan het zelforganiserende karakter van een duurzaam systeem. Een duurzame ontwikkeling
houdt in dat minimale menselijke beïnvloeding nodig is om het systeem te
handhaven . Voor een deel draait de (water)beheerder aan de knoppen,
voor een deel draait de natuur zelf aan de knoppen. Als het draaien aan de
knoppen door de beheerder resulteert in een reductie van het aandeel van
de natuur, is dat niet duurzaam.
Deze visie sluit nauw aan bij de visie van Geldof over duurzame ontwikkeling . Geldof vindt het vermogen van zelforganisatie essentieel voor duurzame ontwikkeling. Hij maakt bij stedelijke (en ook landelijke) systemen onderscheid naar drie vormen van processen:
natuurlijke (biologische) processen van zelforganisatie;
sociale processen van zelforganisatie; en
kunstmatige beïnvloeding.
Van duurzame ontwikkeling is dan sprake als het aandeel van kunstmatige
beïnvloeding minimaal is en het aandeel van natuurlijke en sociale processen van zelforganisatie maximaal. Hiervoor zijn nodig diversiteit, openheid
en een gezonde verhouding tussen orde en chaos.
Tjallingii en Reijenga zijn pragmatischer. Tjallingii stelt dat duurzaamheid
kan worden aangeduid als: de zorg voor eigen soort en andere soorten.
Reijenga bekijkt het begrip duurzaamheid vanuit het perspectief van de
woning . Water is daarbij een belangrijk element. Het zuinig omgaan met
water en het benutten van regenwater zijn belangrijke aandachtspunten.
Daarnaast is het belangrijk te bezuinigen op infrastructuur. Alles moet zo
simpel mogelijk zijn. Duurzaamheid heeft ook te maken met autonomie. Er
moet een minimale afhankelijkheid zijn van hulpbronnen van buitenaf. Het
zelf stroom produceren behoort daartoe. Datgene wat je gratis krijgt, zoals
regen en zonnewarmte, moet je maximaal benutten. Het begrip autonomie
sluit aan bij het begrip zelforganisatie dat door Jacobs en Geldof is genoemd.
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Van de Ven vindt dat de begrippen duurzame ontwikkeling en milieugebruiksruimte niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het einddoel voor
een duurzame ontwikkel ing omvat het zover mogel ijk terugdringen van de
effecten van de stad op de omgeving en het handhaven van een gezond
milieu binnen de stad. Die twee aspecten vormen de randvoorwaarden
voor de milieugebruiksruimte.
Provoost is van mening dat voor een duurzaam waterbeheer zo weinig
mogelijk onomkeerbare ingrepen mogen plaatsvinden.

3.2.2 Visies op duurzaam waterbeheer
Tjallingii heeft veel gepubliceerd over benaderingen voor de totstandkoming van duurzame stedelijke systemen. Bekend is zijn Ecopolis-strategie,
die drie hoofdthema's omvat: de 'verantwoordelijke' stad (problemen mogen niet worden doorgeschoven in tijd en ruimte), de 'levende' stad (de
stad bepaalt voor een belangrijk deel de gezondheid van mensen, dieren en
planten d ie erin leven) en de 'participerende' stad (inwoners moeten betrokken worden en zijn bij hun stad). Tjallingii wijst op de belangrijke rol
van het begrip functiege/eiding, zoals die in NW3 is geïntroduceerd. Voorheen werd in het waterbeheer steeds gekeken naar één functie. ( +) Nu
wordt in de planvorm ing gekeken naar vele functies. Dit is niet eenvoudig,
maar wel zeer noodzakelijk. Om de functies te kunnen combineren worden
veelal de volgende drie criteria gehanteerd: efficiëntie, effectiviteit en legitimiteit. Daarbij is efficiëntie de laatste jaren een soort troetelkind geworden. Tjallingii pleit ervoor een vierde criterium toe te voegen: de passendheid (in het Engels: 'fit'). Dit criterium geeft een essentiële aanvulling. In
een aanzet om het begrip passendheid operationeel te maken onderscheidt
Tjallingii drie dimensies (figuur 3.1 ). Maatregelen moeten passen bij stromen, bij gebieden en bij actoren. Duurzaamheid is gebonden aan deze drie
factoren . Het in beschouwing nemen van de drie factoren van passendheid
is een cyclisch proces, omdat conclusies vanuit de drie factoren niet eensluidend hoeven te zijn.
gebieden

actoren

Figuur 3 .1
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Het passen bij stromen heeft alles te maken met de 'verantwoordelijke'
stad, oftewel het voorkomen van het afwentelingsprincipe. Problemen
moeten niet worden doorgeschoven naar de buren of de volgende generat ie.
Het passen bij gebieden heeft te maken met het feit dat duurzaamheid ook
ruimtelijke kwaliteit inhoudt (de ' levende' stad). De ruimtelijke kwaliteit is
een belangrijk gegeven voor het proces van bouwrijp maken. Volgens
Tjallingii wordt in de DTO-studie over "Duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop" slordig omgegaan met het begrip
ruimtelijke kwaliteit. In deze studie wordt namelijk gesteld dat het ruimtebeslag een nadeel van infiltratiesystemen is. Dat hoeft echter geen nadeel
te zijn. Tjallingii ziet er juist een leuke uitdaging in om infiltratiesystemen
ruimtelijk in te passen in het stedelijke gebied.
Het passen bij actoren heeft te maken met betrokkenheid (de 'participerende' stad). Zonder betrokkenheid van burgers is duurzaamheid niet
denkbaar en zal alles steeds vuiler worden. (-) Voor technische diensten is
het met name moeilijk om hieraan invulling te geven. Wat voor het vergroten van betrokken heid van groot belang is, is zelfconfrontatie.
Jacobs benadrukt het belang van het hanteren van de juiste referentie. De
stad zelf is de referentie en niet dat wat er was. Als het gaat om de inrichting van nieuwe woongebieden moet voor duurzaamheid worden gekeken
naar de rol die de stad speelt in het waterbeheer. Wat zijn de veranderingen, wat zijn de gevolgen van het realiseren van een nieuwe woonwijk? Er
zullen positieve en negatieve gevolgen zijn. Deze moeten in combinatie in
beschouwing worden genomen. Hiermee wordt een volkomen ander vertrekpunt gekozen dan bij de DTO-studie over "Duurzame technologische
ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop". In die studie wordt duurzaamheid benaderd door een aantal onduurzaamheidsfactoren met een
factor 20 te reduceren. Jacobs vindt dat de aandacht niet eenzijdig gericht
moet zijn op onduurzaamheidsfactoren, maar dat aanvullend juist ook
gezocht moet worden naar potenties vàn het stedelijk gebied. ( +) Het
stedelijk systeem kan bijvoorbeeld op ecologisch gebied veel meer gaan
betekenen. Het is niet mogelijk om in het stedelijk gebied laag dynamische
systemen te realiseren, maar het stedelijk ecosysteem kan toch zeer waardevol zijn. Misschien moeten stedelijke gebieden beschouwd worden als
een nieuw soort cultuurlandschap. De aanwezige natuur heeft dan meer
het karakter van gebruiksnatuur. Als je kiest voor het kans geven aan
natuur, dan kies je voor een duurzaam systeem.
Jonkhof stelt dat voor het verkrijgen van een duurzaam systeem het oorspronkelij k landschap herkenbaar moet zijn in een nieuw stedelijk gebied .
Dit geldt onder andere voor water en groenstructuren. In zandgronden
betekent dit bijvoorbeeld dat relatief weinig open water moet worden
aangelegd en dat regenwater zoveel mogelijk geïnfiltreerd moet worden. In
veengebieden moet juist veel open water worden gerealiseerd; open water
moet hier zichtbaar en een wezenlijk onderdeel van de stad vormen.
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De kwal iteit van het water (zowel voor wat betreft verontreinigingsgraad
als beleving) zal steeds meer maatstaf worden . Daarbij zal meer 'maatwerk' worden geleverd; plannen worden meer ontwikkeld op basis van
lokale omstandigheden dan op basis van algemeen (nationaal) beleid.
Door Provoost worden de beleidsuitgangspunten opgegeven zoals die in de
provincie Noord-Brabant voor stedelij ke gebieden zijn geformuleerd:
de locatiekeuze van nieuw te bebouwen gebieden is mede afhankelijk
van de effecten op het watersysteem;
de grondwater-, oppervlaktewater-, neerslagwater- en vui lwaterhuishouding (onder andere riolering) worden integraal als één systeem
benaderd;
de waterhui shouding van bebouwde gebieden is gericht op het zoveel
en zolang mogelijk vasthouden van schoon (neerslag)water;
bebouwde gebieden dragen niet verder bij aan de verdroging;
bebouwde gebieden veroorzaken geen verdere toename van afvoerpieken op het oppervlaktewater;
bebouwde gebieden voegen zo min mogelijk vervu ilende stoffen toe
aan het grond- en oppervlaktewatersysteem (beheer en inrichting);
bij kostenvergelijkingen en -afweg ingen worden alle kosten (kwalitatief
en kwantitatief) meegenomen.
lettinga is van mening dat water zoveel mogel ijk in de stad gehouden
moet worden. Drinkwater zou alleen nog moeten worden gebruikt voor die
doeleinden die om een drin kwaterkwal iteit vragen. Voor laagwaardiger
gebruik moet water worden gebruikt dat minder bewerkt is, bijvoorbeeld
regenwater. Lettin ga onderscheidt drie van samenstelling verschi llende
afvalstromen: zwart water (faeces en keukenwater), grijs water (bad- en
waswater) en regenwater . De verschill ende waterstromen moeten zo dicht
mogelijk bij de bron behandeld worden met technieken die passen binnen
het gebied, geen overlast veroorzaken en weinig arbeidsintensief zijn.
Volgens Van de Ven moeten steden in feite zo gebouwd worden dat de
'onderkant' dicht is. Verontreinigingen kunnen zich dan niet in de ondergrond verspreiden. In dat kader stelt Van de Ven het bouwen op komkleigronden boven het bouwen op za ndgronden. Om de emissie van de stad
terug te brengen moeten echter eerst de bronnen aangepakt worden. Vervolgens moeten de effecten van resterende emissies teruggedrongen worden.
De Wit vindt dat gestreefd moet worden naar het sluiten van de kringlopen
in stedelijk gebied. Het water in de stad moet beter worden ingericht op
recreatief gebruik om het transport van en naar recreatiegelegenheden
buiten de stad af te remmen. Na zuivering mag overtollig water uit de stad
geloosd worden op rivieren en kanalen, waarbij het geloosde water het
ontvangende water niet mag verontreinigen. Het drinkwatergebruik moet
worden teruggedrongen en regenwater moet zoveel mogelijk in de woning
worden aangewend.
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Zuurdeeg vindt dat alvorens een duurzaam watersysteem kan worden
gerealiseerd, steeds drie vragen gesteld moeten worden: wat voor water is
er, hoeveel water is er en kan het water zichzelf schoon houden? Van
groot belang daarbij is het grondwaterneutraal bouwen: ten gevolge van
verstedelijking mogen er op jaarbasis gezien geen verdrogende effecten
optreden. Om het vertragende effect van de bodem of de afstroming van
regenwater te behouden moet regenwater zoveel mogelijk geïnfiltreerd
worden. De wijze van bouwrijp maken en de inrichting van een gebied zijn
onder andere afhankelijk van de bodemsoort en moeten daarop worden
afgestemd. Om een goed werkend duurzaam watersysteem te verkrijgen
moet bovendien gekeken worden naar het oorspronkelijke watersysteem in
het gebied. Drainage moet zo min mogelijk worden toegepast, omdat regenwater daarmee versneld wordt afgevoerd. Zijn toch extra ontwateringsmiddelen nodig, dan heeft Zuurdeeg een voorkeur voor samengestelde
drainagesystemen met pomp. De waterstand kan daarmee nog redelijk
worden beïnvloed door de pomp uit te zetten. Een gezond watersysteem
kan zichzelf schoon houden. Om een gezond watersysteem te verkrijgen
moeten er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor waterorganismen
zijn.
Wiggers richt zich met name op emissies en waterkwaliteit. Hij stelt dat
problemen met de waterkwaliteit deels voorkomen kunnen worden door
minder open water aan te leggen in de stad. Om dat te bereiken moet zo
weinig mogelijk verhard oppervlak worden aangesloten op het rioleringssysteem. In het oosten en zuiden van het land kan het regenwater in veel
gevallen geïnfiltreerd worden. Ook in het westen van het land kan een deel
van het regenwater geïnfiltreerd worden. De ontwerpen zullen daar misschien wel op aangepast moeten worden. Een voor de hand liggende mogelijkheid is het infiltreren in wegcunetten. Zuurdeeg geeft ook aan dat
regenwater in wegcunetten kan worden gebufferd. Daarbij is wel van
belang dat de cunetten hun functie als wegfundering kunnen blijven vervullen. Onderzoek naar de consequenties hiervan is dan ook gewenst.
Wiggers stelt net als Van de Ven en Zuurdeeg dat het belangrijk is dat
zoveel mogelijk maatregelen aan de bron worden genomen om verontreiniging van regenwater te voorkomen en om onnodig gebruik van drinkwater
te beperken. Zo zouden zinken dakgoten niet meer moeten worden toegepast en zouden alle toiletpotten die een te groot spoelreservoir hebben
(met subsidie) moeten worden vervangen door potten met kleinere reservoirs met twee spoelknoppen of spoelonderbreking. Zo zijn er nog meer
eenvoudige maatregelen te bedenken die een bijdrage leveren aan duurzame watersystemen.
3.2.3 Elementen voor een duurzaam watersysteem

'•

Geldof en Jonkhof geven beide een rijtje van drie elementen of gezichtspunten voor duurzaam waterbeheer. Geldof noemt:
er moet zorgvuldig worden omgegaan met de hulpbron water;
problemen moeten zo weinig mogelijk worden doorgeschoven in ruimte
en tijd;
er moet sprake zijn van een grote betrokkenheid van burgers.
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Jonkhof stelt:
de natuurlijke eigenschappen van het gebied moeten in het ontwerp tot
hun recht komen (bodemsoort, groenstructuur enz);
er moet een goede analyse van stromen in het gebied worden uitgevoerd;
alle actoren moeten beschouwd en zoveel mogelijk bij de planontwikkeling worden betrokken: planners, bestuurders en gebruikers.
Beide rijtjes sluiten goed aan bij de Ecopolis-strategie en de visie van Tjallingii over gebieden, stromen en actoren voor het criterium 'passendheid'.
Het belang van aanpak bij de bron, zowel van de verontreinigingen als van
het gebruik van drinkwater, en betrokkenheid wordt door veel van de
deskundigen benadrukt als belangrijke element voor het verkrijgen van een
duurzaam watersysteem.
Volgens Van de Ven moeten de inrichting en het beheer van watersystemen dusdanig zijn dat goed kan worden omgegaan met calamiteiten. Aanpak bij de bron staat ook bij het voorkomen van negatieve effecten van
calamiteiten in de industrie voorop.
Lettinga vindt dat sanitatiesystemen zo min mogelijk afhankelijk moeten
zijn van andere voorzieningen als energie. Bovendien zou volgens hem in
de waterkringloop zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van
hergebruik van water.
3.2.4 Kansen
( +) Tjallingii ziet kansen voor waterbeheer. Hij wijst erop dat in de landbouw lange tijd is gestreefd naar een intensivering. Milieutechnisch gezien
heeft dat duidelijke nadelen. Het biedt echter ook kansen. Door de intensivering komt ruimte beschikbaar, ook voor water. De mogelijkheden om iets
leuks te doen zijn in stedelijke gebieden groter dan in agrarische gebieden.
Voor wonen heb je variatie nodig; bij landbouw niet. Juist de diversiteit die
in stedelijke gebieden kan ontstaan biedt mogelijkheden voor ontwikkeling.
( +) Geldof geeft aan dat het aanleggen van een stad weliswaar een verstoring betekent, maar dat het ook voordelen biedt, met name als je het
vergelijkt met de situatie in agrarische gebieden. In stedelijke gebieden
hoeven geen koeien gedrenkt te worden, heeft het verloop van de grondwaterstand nauwelij ks invloed op opbrengsten, kunnen grotere fluctuaties
in waterstanden worden toegestaan en zijn door het verharde oppervlak
goede mogelijkheden aanwezig om regenwater te verzamelen en te benutten.
( +) Jonkhof bemerkt dat het milieubeleid steeds meer een gebiedsgerichte
benadering voorstaat. Hij vindt dat een positieve ontwikkeling. Het biedt
kansen voor het waterbeheer.
( +) Provoost vindt dat er veel aanwijzingen zijn die aangeven dat het de
goede kant opgaat getuige projecten die lopen bij gemeenten en waterschappen. In veel gemeenten leeft het besef dat op een andere manier met
water moet worden omgegaan . Provoost ziet het als een positieve ontwikkeling dat men zich in het algemeen bewust is van het belang en de
schaarste van water en de noodzaak om er zorgvuldig mee om te gaan .
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( +) Van de Ven ziet het feit dat de verschillende partijen in het stedelijk

waterbeheer tegenwoordig met elkaar praten als een positieve ontwikkeling . Dat biedt kansen om te komen tot een hoger niveau van het maken
van beleid. Ook het feit dat de mensen tegenwoordig meer en meer gericht
zijn op communicatie biedt kansen om ze bij de planvorming en besluitvorming te betrekken. In dat kader is ook de opkomst van de informatie-technologie van belang. Daarmee kan zowel de procesbeheersing verbeterd
worden als het overleg o ndersteund worden.
( +) Indien toekomstige bewoners meer betrokken worden bij de planontwikkeling, zal het milieugedrag volgens De Wit beter worden.
( +) Zuurdeeg ziet het grote draagvlak voor een goede omgang met water
zoals dat momenteel bestaat, als een belangrijke kans om te komen tot een
duurzaam watersysteem.
( +) Wiggers voorziet dat het met het waterbeheer de goede kant op gaat.
Er zijn veel mensen die goede initiatieven ontplooien en veel goede mensen
die goede plannen tot uitvoering kunnen brengen. Die mensen samen
kunnen voldoende druk opbouwen om indien nodig het beleid in de goede
richting te duwen. Daarnaast zijn de grootste problemen in het waterbeheer reeds opgelost.
3.2.5 Bedreigingen

(-) Geldof ziet als grootste bedreig ing voor het realiseren van duurzame
watersystemen het te star omgaan met normen. Door nieuwe technieken
te toetsen aan normen die voor oude technieken zijn afgeleid, kan een
knellende situatie ontstaan. Een ander gevaar dat dreigt, is dat door afspraken over taakverdeling tussen gemeenten en waterschappen deze
partijen echte samenwerking overbodig zouden kunnen gaan vinden.
(-) Ook Reijenga ziet een belangrijk knelpunt in het normgericht denken van
actoren. Daardoor vallen vernieuwende ideeën vaak af in plannen.
(-) Door Tjallingii wordt de dogmatische omgang met normen eveneens als
een knelpunt ervaren. Een ander knelpunt kan het toepassen van het begrip milieurendement zijn. Er wordt dan al snel in lineaire oorzaak-gevolgrelaties gedacht, terwijl het totale effect vergeten wordt. Bronmaatregelen
in stedelijk gebied zijn niet aantrekkelijk als per effect de rentabiliteit in beschouwing wordt genomen.
(-) Lettinga vindt de normen voor oppervlaktewater, bodem, grondwater en
drinkwater absurd hoog. In de (drinkwater)praktijk ziet hij dat men nog
probeert om ver onder de norm te blijven. De normen voor bodemkwaliteit
zijn te weinig afgestemd op de verschillen in bodemtypen. Het nadeel van
hoge normen is dat ze tot hoge investeringen leiden om aan die normen te
voldoen. In een aantal situaties blijken de investeringen niet voldoende als
de norm verder wordt aangescherpt.
Andere bedreigingen zijn volgens Lettinga verdroging en de overstorten
van rioolstelsels. Mogelijk kan het bereiden van goed drinkwater in de
toekomst een probleem worden, omdat (onnodig) veel drinkwater wordt
gebruikt.
'•
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H Jacobs ziet het succes van de Wvo als een grote bedreiging. De nadruk
komt hierdoor teveel op taakverdeling in plaats van op samenwerking . In
het algemeen geldt volgens Jacobs dat de successen uit het verleden de
knelpunten van de toekomst zijn. De emissie van het verkeer is in technische zin het grootste knelpunt. Een ander knelpunt is de individualisering.
De betrokkenheid van de burgers neemt af. Volgens Jacobs is dat een
golfbeweg ing en kan op korte term ij n een omslag richting collectiviteit
optreden.
H Volgens Jonkhof zitten de bedreigingen met name in het te sectoraal
denken op alle niveaus. Dat kan leiden tot slechte samenwerking en competentiestrijd. Regelgeving en subsidiemogelijkheden kunnen knelpunten
zijn omdat daardoor alternatieven niet of onvoldoende worden beschouwd.
(-) De huidige inrichting (infrastructuur) in zowel landelijk als stedelijk gebied is volgens Provoost te eenzijd ig gericht op het afvoeren van water. De
inzichten hierover zij n gewijzigd en vragen om een verandering van de
infrastructuur. De infrastructuur moet zodanig worden aangepast dat water
langer wordt vastgehouden en in de bodem kan infi ltreren.
Ook de manier waarop we omgaan met water vindt Provoost een knelpunt: hoogwaardig grondwater wordt gebruikt voor laagwaardige doelen
als beregening en industrieel gebruik. Grondwater zou hoofdzakelijk gereserveerd moeten worden voor consumptie.
(-) Van de Ven ziet in het huidige waterbeheer de volgende bedreigingen
voor het bereiken van een duurzaam watersysteem:
het ontbreken van voldoende stimu lansen, gericht op een duurzame
ontwikkeling, voor zowel burgers als gemeente;
het bestaande planvormingsproces;
het gebrek aan kennis bij burgers over het stedelijk watersysteem;
het tekortschieten van bestaande instrumenten op het vlak van voorlichting.
Voorlichting en financiële pri kkel ing kunnen volgens Van de Ven een belangrijke stimulans zijn. De verschillende partijen in het planvormingsproces
moeten over de eigen (bestuurlijke) grenzen heen durven kijken, zodat het
eigenbelang niet boven het totale belang wordt geplaatst. Burgers moeten
wellicht betrokken worden bij de besluitvorming. Je ziet nu al dat de burger zich afkeert van de politiek en pas naar voren komt als je aan z'n achtertuin komt. De inspraakprocedure werkt niet goed en het besluitvormingsproces is traag en te weinig inzichtelijk. Volgens Van de Ven voldoet
het bestaande planvormingsproces niet. Het is voor hem echter nog niet
duidelijk hoe het proces wel moet lopen. Mogelijk biedt interactieve besluitvorming een oplossing om uit de impasse te komen.
(-) Een groot knelpunt is in de ogen van Wiggers het gebrek aan kennis
over de effecten van maatregelen op de kwaliteit van een watersysteem.
Het wordt dan erg moeilijk om die maatregel te kiezen die tot de meest
duurzame situatie leidt.
(-) De Wit constateert dat de bewustwording en voorlichting op het gebied
van water duidelijk achterloopt bij die op het gebied van energie en afvalverwerking. De burgers worden nog te weinig betrokken bij de ontwikkeling van hun woonomgeving. Feed-back-effecten ontbreken in de omgang
met li)'ater: fout gedrag moet op de een of ander manier gestraft worden
en goed gedrag beloond . Op de eerder genoemde terreinen wordt reeds
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aanpassing van gedrag gevraagd . Opgepast moet worden dat niet teveel
van de burger gevraagd wordt.
Volgens De Wit is het niet eenvoudig om aan te geven wat een echt duurzaam watersysteem is: duurzaamheid is namelijk een complex geheel
waarin water slecht een onderdeel is. Andere onderdelen zijn energie,
uitputting van grondstoffen en schadelijkheid van stoffen. Met name het
aangeven van de interactie tussen de verschillende delen is moeilijk.
(-) Zuurdeeg ziet het op één lijn krijgen van de verschillende disciplines bij
het realiseren van duurzame watersystemen als een knelpunt. Ook is bij de
verschillende disciplines nog niet bekend wat er moet gebeuren om duurzame watersystemen te ontwikkelen. Bij uitvoering van grote civiel-technische werken en de aanleg van stedelijke waterstelsel moet voorkomen
worden dat ze een sterk drainerende werking op de omgeving hebben. Dat
bemoei lijkt namelijk het realiseren van duurzame watersystemen. In het
verleden heeft men de consequenties van grote werken als het Amsterdam-Rijnkanaal en het Maas-Waalkanaal niet tijdig voorzien.
3.2.6 Verontreinigingen en CUWVO-aanbevelingen

<.

(-) Jacobs geeft aan dat het met name de microparameters zijn die voor
problemen zorgen, zowel bij bronbenadering als bij 'end of pipe'-technieken. Met name de emissie van het autoverkeer is daarbij een groot knelpunt. De auto's zijn de meest zorgwekkende vervuilingsbronnen. Mobiliteit
is moeilijk terug te dringen. Mensen blijven de behoefte hebben zich te
verplaatsen . Het is bij de beoordeling van plannen op duurzaamheid van
belang niet uitsluitend te kij ken naar energie-verbruik van verkeer, maar
ook naar slijtage.
(-) Geldof ervaart dat het in de praktijk vaak voorkomt dat vuiluitworp vanuit rioolstelsels wordt getoetst aan de CUWVO-richtlijnen. Voor nieuw in te
richten gebieden is de referentie voor de emissie het verbeterd gescheiden
stelsel. Door grotere oppervlakken af te koppelen is het moeilijk aan deze
richtlijn te voldoen. Wat echter vergeten wordt, is dat tussen de verontreinigingen in drie tot vier keer zoveel water zit. Dit extra water wordt benut
om de waterbalans te herstellen om zo bijvoorbeeld minder afhankelijk te
zijn van water dat indirect moet worden aangevoerd.
( + ) W iggers stelt dat heel veel oppervlak in een stad in aanmerking komt
om afgekoppeld te worden. Het bl ijkt echter maatwerk om te bepalen
welke oppervlakken afgekoppeld kunnen worden en op welke wijze het
regenwater moet worden behandeld. Het is bekend dat afstromend regenwater in bepaalde mate verontreinigingen zoals zware metalen en PAK
bevat. Hoe ernstig zijn deze verontreinigingen wanneer dit water wordt
geïnfiltreerd of geloosd op oppervlaktewater? Bedacht moet worden dat
dergelijke verontreinigingen ook in de zuiveringsinrichting slechts voor een
deel verwijderd worden, omdat de zuiveringsinrichtingen er niet op ontworpen zijn. Er moet gestreefd worden naar een zo goed mogelijke waterkwaliteit, voor een natuurlijke beek zou dat bijvoorbeeld zwemwater kunnen
zijn. Verbeteren van een rioolwaterzuivering bovenstrooms in een gebied
verdient de voorkeur boven het aanpakken van een zuivering die loost op
één van de grote rivieren of op de Noordzee. Effluentkwaliteit moet aan
hoge eisen gaan voldoen.
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3.2. 7 Materiaalgebruik
(-) Als architect ontmoet Reijenga vele problemen als het gaat om het
toepassen van 'alternatieve' materialen. Een aantal materialen of onderdelen is slecht verkrijgbaar. Bijvoorbeeld de T-aansluiting voor scheiding van
regenwater in de regenpijp, waarbij een deel van het regenwater naar een
bassin gaat en een deel naar de riolering. Er is in Duitsland een T-stuk
verkrijgbaar voor f250,-. Dit is veel geld. Hierdoor wordt de kans verkleind
regenwaterbenutting economisch rendabel te maken.
Dit probleem kan aardig worden geïllustreerd met de gang van zaken rond
de dakgoten in Ecolonia, zoals in de projectgerichte interviews naar is
gekomen: het begeleidingsteam wilde geen zinken dakgoten. Omdat de
alternatieven als EPDM en PE respectievelijk moeilijk verwerkbaar en niet
toepasbaar bleken te zijn, heeft men uiteindelijk toch zinken dakgoten
toegestaan.
(-) Wat volgens Reijenga ook nadelig kan werken is de garantie-termijn op
materialen. Bijvoorbeeld: er wordt een garantie gegeven van 6 jaar op
geïmpregneerd hout. Dit hout scoort milieukundig erg slechts. Alternatieven hiervoor zijn aanwezig, echter de fabrikanten, die bij voorkeur
geïmpregneerd hout verkopen, geven hierop slechts 5 jaar garantie. De
GIW (Garantie Instituut Woningbouw, waar particulieren een verzekering
kunnen afsluiten tegen een faillissement van de aannemer) eist een garantieduur van 6 jaar. Dit betekent dat het toepassen van 'alternatieve' materialen ten koste kan gaan van de GIW bij het kopen van een woning.
De garantieproblematiek speelt ook bij verfsoorten. De chemische industrie
heeft weinig baat bij natuurverf (verf op lijnolie-basis). De chemische industrie echter subsidieert instituten zoals het GIW. Deze constructie maakt
het moeilijk natuurverf geaccepteerd te krijgen.

3.3 Scenario's
In het pessimistische scenario ziet Jonkhof dat problemen in het waterbeheer schijnbaar worden opgelost met technische middelen. Het meeste
water wordt afgevoerd via het riool, waardoor de problemen worden afgewenteld naar de buren en naar de zee. Het waterhuishoudkundig systeem
kenmerkt zich door verwaarlozing en onverschilligheid van beheerders en
gebruikers van het gebied. Er wordt geen inspanning gepleegd om er iets
goeds van te maken. Het open water in de stad fungeert enkel nog als
decor (vergelijk een makelaarspraatje: 'huis aan het water'). Volgens Jonkhof is er in Nederland denkkracht beschikbaar om problemen in de waterhuishouding op te lossen. In het optimistisch scenario wordt veel van dit
potentieel aangewend om daadwerkelijk tot goede oplossingen te komen .
Volgens het meest pessimistische scenario van Van de Ven zal er totaal
geen communicatie meer zijn, gaat de burger dwarsliggen en komt de
besluitvorming stil te liggen door een blokkade in het bestuurlijk handelen.
Er zal dan geen vooruitgang meer worden geboekt.
In het optimistische scenario schetst Van de Ven een hoos in communicatie, voorlichting en kennisoverdracht richting de burger, de planvorming zal
in eet') open discussie plaatsvinden waarbij de burger kan meepraten over
de inrichting en daarop ook invloed kan uitoefenen. Van de Ven neigt naar
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dit scenario. Het blijkt namelijk dat de mensen vanuit het bewustzijn voor
het milieu bereid zijn om binnen bepaalde grenzen hun gedrag aan te passen. Er is dus een basisbereidheid bij de mensen aanwezig om iets voor
het mi lieu te doen. Wordt de burger op de juiste toon aangesproken, dan
kan draagvlak voor plannen worden gecreëerd.
Provoost is van mening dat het succes van het waterbeleid afhankelijk is
van het draagvlak (burgers, boeren, natuur, bedrijven). Valt het draagvlak
bij één van de actoren weg, dan zal het beleid fei len. Dit zal leiden tot
meer verdroging en een grotere tegenstelling van belangen waar deze
naast elkaar voorkomen. Om een dergelijke ontwikkeling te voorkomen
moet volgens Provoost de gehele maatschappij ervan doordrongen worden
dat water een schaars goed is waar zorg vuldig mee moet worden omgegaan. Is dat besef over doorgedrongen, dan zal laagwaardig gebruik van
drinkwater niet meer worden geaccepteerd. In het optimistische scenario
van Provoost worden ruimtelijke bestemmingen optimaal gekozen en is de
infrastructu ur daarop afgestemd, hebben grondwaterwinningen een geschikte plaats gekregen en wordt water vergaand gezuiverd en
herg ebruikt.
Jacobs koppelt een pessimistisch scenario aan het star omgaan met normen. Er wordt dan t e veel met dogma's gewer kt. Dit is een direct gevolg
van het feit dat doelen op een hoger abstractieniveau niet voldoende helder zijn uitgewerkt . De mensen in de praktijk vallen dan terug op doelen
die wel helder gesteld zijn : de normen . Dit heeft ook tot gevolg dat het
ideaalbeeld beetje bij beetje uit het oog verdwijnt . Waterbeheerders moeten gezamen lijke doelen formuleren en helder uitwerken. Dan ontstaat een
mogelijkheid om starh eid t e voorkomen.
Geldof geeft aan dat binnen een pessimistisch scenario het milieu een
'bijproduct' blijft van de groeieconomie. Er is daadwerkelijk een paradigmaverandering (cultuuromslag) nodig om dit te voorkomen. Of dit lukt ligt
aan ons. We moeten nu de goede keuze maken tussen:
a. de zekerheid van een pessimistisch scenario, waarbij we een cultuuromslag niet ondersteunen;
b. de kans op een optim istisch scenario, waarbij we 'gokken' op het feit
dat de cultuuromslag wel plaatsvindt.
Dit 'gokken' houdt met name in dat ervan uitgegaan wordt dat de betrokkenheid en het verantwoordelijksheidgevoel van mensen toeneemt als
gevolg van de meer duurzame inrichting die we nastreven.
In het pessimistische scenario van Lettinga worden de zuiveringsinrichtingen steeds groter, meer en meer geperfectioneerd en daardoor steeds
afhankelijker van de t echniek. Inst allaties worden dan kwetsbaarder voor
storingen.
In het optimistische scenario worden de drie waterstromen (zwart, grijs en
regenwater) apart verzameld en vervolgens in kleine, effectieve installaties
dicht bij de bron behandeld en hergebruikt. Afvalstoffen (slib) worden
opgewerkt en hergebruikt. Verder participeren de gebruikers (bewoners) in
de waterkringloop. Het voordeel is dat bewoners elkaar controleren op
gedrag waardoor foutief ged rag in een vroeg stadium wordt gecorrigeerd .

'·
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Tjallingii neigt naar optimisme: "Er zijn zeer veel onzekerheden, dus niet
alles zal (mis)lukken". De richting die we uitgaan is goed, maar de reis op
zich moet ook leuk zijn . Als je alles wat je doet uitsluitend als een middel
ziet om een doel te bereiken, kun je niet anders dan een pessimist zijn.
Zuurdeeg ziet in het pessimistisch scenario dat men traditioneel blijft denken. Zekerheid wordt daarbij op zekerheid gestapeld, waardoor we steeds
verder verwijderd zullen raken van de natuurlijke hydrologische situatie.
Het feit dat de zeespiegel stijgt, is een geluk voor de waterhuishouding .
Om niet te verzilten zullen we dus wel uitkijken om onzorgvuldig met zoet
water om te gaan.

3.4 Processen
3.4.1 Actoren
Bij de totstandkoming van een nieuwe woonwijk zijn vele actoren betrokken. Voor het waterbeheer zijn de gemeente en de waterbeheerder wel de
meest belangrijke (zie daarvoor onder andere tabel 2.1). Daarbij geldt dat
bij de gemeente de diensten die op verschillende momenten betrokken zijn
bij het proces, wisselen.
Reijenga komt vrijwel niet in aanraking met waterbeheerders en ook van de
gemeente komt hij slechts een beperkt aantal diensten tegen . Hij ontmoet
vrijwel nooit medewerkers van de civieltechnische afdeling. Reijenga komt
veel in aanraking met actoren op de bouwplaats. (-) Een belangrijk knelpunt dat hij ervaart is dat deze een geringe interesse hebben voor duurzaam bouwen. Zo gauw van NEN-normen wordt afgeweken ontstaat bij
hen verwarring. Ook komt Reijenga veel in aanraking met waterleiding bedrijven. ( + 1-) Deze verlenen wisselend mee- en tegenwerking.
Ook dit kan worden geïllustreerd met de gang van zaken bij één van de
onderzochte projecten, het GWL-terrein. Het door de ontwerpers voorgestelde ontwerp voor het systeem van regenwaterbenutting leverde problemen met de aansluithoogte op het riool. De betreffende dienst van Riolering en Waterhuishouding Amsterdam stelde zich bij het zoeken naar een
oplossing in eerste instantie onwillig op en maakte zich er daarna af door
het ontwerp niet toe te staan verwijzend naar het Bouwbesluit en een
daarin opgenomen NEN-norm.
Geldof noemt onder andere de volgende actoren : projectleiders, stedebouwkundigen, riooltechnici, waterschappers en verkeersdeskundigen, etc.
Hij stelt dat het succes van het ontwerpproces in sterke mate afhankelijk is
van de manier waarop deze actoren samenwerken in een interdisciplinair
team.
De kunst is om in een interdisciplinair team niet te snel te vervallen in een
discussie over normen. Voor stedebouwkundigen en verkaarsdeskundigen
is het erg onprettig als riooltechnici en waterschappers discussiëren over
emissienormen en het benodigde percentage oppervlaktewater voor berging tijdens buien met een theoretische herhalingstijd van T = 10 jaar. De
kunst ,is om in interdisciplinair verband te functioneren op het niveau van
waarden en onzekerheden . Bijvoorbeeld : voor stedelijk hydrologen is het
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moeilijk te participeren in een discussie over de verschillen bij een parkeernorm van 1,3 en een parkeernorm van 1,5. Het is echter wel mogelijk mee
te praten over de onzekerheden die aanwezig zijn bij een bepaald parkeerbeleid. Juist omdat verkeer en water zo sterk samenhangen - zeker als de
'twee netwerken'-benadering uit de Ecopolis-strategie wordt toegepast
waarbij water en verkeer de belangrijkste dragers vormen voor stedebouwkundige plannen - is het van belang interdisciplinaire discussies niet
te laten stranden op normen.
Lettinga merkt op dat een duurzaam watersysteem om een totaal-aanpak
vraagt waarbij veel actoren moeten worden betrokken: burgers, bestuurlijke organen (waterbeheerders, gemeenten), nutsbedrijven en onderzoeksinstellingen.
( +) Geldof neemt een steeds beter verlopend samenwerkingsproces waar
tussen gemeenten en waterschappen. (-) Daarbij moet wel de kanttekening
worden gemaakt dat in een aantal gevallen het accent bij overleg nog te
veel ligt op de taakverdeling en te weinig op samenwerking.

Ook Jonkhof benadrukt het belang van samenwerken. ( +) Daarbij schetst
hij een positief beeld van de nieuwe lichting ontwerpers. Deze vinden
duurzaam ontwerpen een vanzelfsprekende zaak.
Van de Ven vindt dé partijen in de besluitvorming: ambtenaren, bestuurders en burgers. Deze partijen zouden vanaf het begin bij de planvorming
betrokken moeten worden .
Provoost vindt de gemeente de eerste partij die een taak heeft in het ontwikkelen van duurzame watersystemen in de stad, omdat zij de initiatiefnemer is. In het planproces zijn tevens taken weggelegd voor de adviesbureaus, waterschappen, bouwers en eventueel waterleidingmaatschappijen.
Voor de rijksoverheid wordt door Provoost een taak gezien op het vlak van
het formuleren van goede regelgeving (bijvoorbeeld een verbod op het
gebruik van ongewenste materialen, waaronder zink).
Wiggers stelt dat bewoners, milieugroeperingen en nutsbedrijven in een
vroeg stadium betrokken moeten worden in de uitwerking van plannen.
Het moment waarop deze actoren erbij betrokken moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden. Op ambtelijk niveau moeten alle relevante disciplines (planologen, stedebouwkundige, civiel technici, milieukundigen, ecologen enz.) vroegtijdig bij het ontwerpproces worden betrokken.
Voor alle plannen is het volgens De Wit goed om ten minste één partij in
het planteam op te nemen die staat voor een duurzaam systeem. Bij de
meeste plannen hebben de erbij betrokken actoren er geen echt belang bij
dat duurzame plannen worden ontwikkeld. ( +) Plannen met een duurzaam
karakter die wel succesvol zijn gelopen of lopen, zijn succesvol door de
inbreng van toekomstige of huidig bewoners.

'·
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Het realiseren van een duurzaam watersysteem is volgens Zuurdeeg een
proces waarbij alle disciplines op een gelijkwaardige wijze betrokken worden. Hij benadrukt daarbij de rol van cultuurhistorici: deze kunnen aangeven hoe men van oudsher met het water in een bepaald gebied is omgegaan. Uit die ervaringen kunnen en moeten we lering trekken, willen we
het goed doen.
3.4.2 Maatschappelijk belang en betrokkenheid
( +) Jacobs ziet als een belangrijke positieve ontwikkeling dat er een toename is in het maatschappelijk belang dat aan water wordt toegekend. Dit
maakt het mogelijk ideeën in te brengen in plannen. Het heeft nu de politieke aandacht. We moeten ons wel bedacht zijn dat het een cyclus is die
wordt doorlopen. De aandacht kan weer teruglopen . Daarom moeten we
het ijzer smeden zolang het heet is.
Betrokkenheid is een begrip dat door velen is genoemd. Zonder betrokkenheid van de actoren komt een duurzaam watersysteem niet van de grond .
Uit de onderzochte projecten blijkt dat een innovatief project best van de
grond komt indien slechts een paar actoren zich betrokken voelen. De
projecten leunen dan wel heel sterk op de schouders van één persoon die
zich voor meer dan 100% moeten inzetten. Door de betreffende personen
is dat in de interviews als een groot knelpunt naar voren gebracht.
Reijenga wijst op het feit dat het Groene Dak een succes is geworden door
de grote betrokkenheid van de bewoners en het proces bij de totstandkoming van de wijk Oikos te Enschede verloopt prima omdat de gemeente
daar zelf een grote betrokkenheid toont .
.
(-) Tjallingii waarschuwt voor de conservatieve houding van sommige civieltechnische adviseurs waarbij de nadruk te veel op het toetsen van
plannen in plaats van op het ontwerpen komt te liggen.
( +) Geldof geeft een voorbeeld van het op positieve wijze betrekken van
burgers bij het ontwerpproces. Hij verwijst naar de River Don die door
Toronto stroomt. Door burgers daar hun eigen ideeën te laten inbrengen
zijn goede en haalbare plannen ontwikkeld voor herinrichting van het stadse deel van de rivier. Het is haalbaar geworden omdat bewoners zelf de
schep ter hand nemen . Geldof geeft ook een voorbeeld dichter bij huis: in
de verkeerskunde wordt ook vaker gestreefd naar participatie van bewoners. Bewoners van een bepaalde buurt krijgen het verzoek zelf ideeën aan
te leveren voor de eigen buurt. Ze kunnen deze intekenen op een kaartje.
Op deze wijze worden niet uitsluitend betere ideeën verkregen -bewoners
hebben nu eenmaal meer gebiedsgerichte kennis- maar wordt meteen
bekend wie wel en wie niet betrokken is. Het draagvlak neemt toe.
Op een dergelijke wijze wordt de basis gelegd voor 'ons milieu' in plaats
van ' het milieu' .
Dat het nodig is om veel aandacht te geven aan betrokkenheid geeft Jacobs aan . In de huidige situatie ziet hij die namelijk terug lopen . (-) Hij ziet
dan ook als een belangrijk knelpunt: individualisering. De individuele belangstelling van mensen voor hun omgeving neemt af. Dit ziet hij in belangrijke mate als een bedreiging voor het succes van plannen voor duurzame systemen. Hierbij kan wel worden opgemerkt dat het waarschijnlijk
een cyclisch proces is, een golfbeweging. Op korte termijn kan het weer
omslaan naar een groei in de richting van collectiviteit.
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3.4.3 Omgaan met normen
Het omgaan met normen leeft bij de geïnterviewden. Kennelijk wordt er
een kern geraakt. Hoe met normen wordt omgegaan, is zowel bepalend
voor het af remmen van negatieve ontwikkelingen als het stimuleren van
positieve ontwikkelingen.
Voorlopig lijkt bij de rol van normen het accent te liggen op het afremmen
van positieve ontwikkelingen. (-) Jacobs noemt bijvoorbeeld als een belangrijk knelpunt: het succes van de Wvo. Doordat heffingen en emissiereducties zoveel succes hebben geboekt, lijkt het sterk voor de hand te liggen dit door te zetten. Daarbij concentreren we ons op lozingsvoorschriften en normen. Dit leidt tot een fixatie op overdrachtspunten (de
plaatsen waar het beheer van de één naar de ander overgaat, bijvoorbeeld
van gemeente naar waterschap) . De kansen in het stedelijk gebied liggen
bij een goed samenspel t ussen de diverse actoren. Wvo-heffingen en normen bedreigen dit samenspel. Het accent wordt gelegd op taakverdeling in
plaats van op samenwerking.
(-) Reijenga noemt als een belangrijk knelpunt het spanningsveld tussen
het w illen doorvoeren van innovatieve technieken en het normgerichte
denken van vele actoren. Om aan de normen te voldoen is het vaak niet
mogelijk echt te bezuinigen op infrastructuur. Er wordt vaak blind gevaren
op NEN-normen, waardoor alles uiteindelijk duurder uitvalt dan begroot.
Gevolg is vaak dat veel vernieuwende ideeën uit het plan worden geschrapt. Dat is jammer. Het tast de kwaliteit van het eindprodukt aan. Het
feit dat in bepaalde plannen geëist wordt dat elke woning een eigen regenwaterafvoer moet hebben vanaf de dakgoot, leidt soms tot merkwaardige
ontwerpen. Er zijn voorbeelden waarbij twee regenwaterpijpen vanaf de
dakgoot naar beneden lopen op 10 centimeter uit elkaar.
In de projectgerichte interviews is naar voren gekomen dat dit probleem
ook bij het GWL-terrein is voorgekomen: koppeling van standleidingen van
het riool werd niet toegestaan onder verwijzing naar een NEN-norm. Het
gevolg is dat het ontwerp duurder is geworden en een geringere waterbesparing heeft.
Voor Reijenga is het soms erg moeilijk om goedkeuring te krijgen van ambtenaren voor bepaalde ideeën. (-) Als iets afwijkt van de standaard wordt
vaak ingebracht dat de mensen die er gaan wonen wel eens zouden kunnen gaan klagen. Dat voorkomen ze liever. Dit vertraagt het proces.
(-) Geldof geeft aan dat het te star omgaan met normen wellicht de grootste bedreiging is. Voor bestaande technieken zijn normen bekend; voor
nieuwe technieken niet of nauwelijks. Door nieuwe ontwikkelingen te
toetsen aan normen die voor oude technieken zijn afgeleid kan een knellende situatie ontstaan. Hierop moet iets worden gevonden. Het voorstel is
om ontwikkelingen primair te toetsen op basis van waarden, bijvoorbeeld
op uitgewerkte principes van een duurzaam watersysteem. Wordt hieraan
voldaan, dan kan een à priori toetsing op normen achterwege blijven . Er
wordt dan achteraf getoetst, niet op één onderdeel, maar op het geheel.
Wordt niet aan de waarden voldaan, dan vindt wel à priori toetsing plaats.
Uiteraard moet wel worden voorkomen dat op te grote schaal wordt geexperimenteerd.
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(-) Volgens Provoost moet de regelgeving op een aantal punten opnieuw
worden beoordeeld, omdat blijkt dat normen verstarrend werken en een
obstakel vormen bij het bereiken van andere doelstellingen. Een voorbeeld
hiervoor is de norm/richtlijn voor de ontwateringsdiepte die is bedacht om
grondwateroverlast te voorkomen. Als het gaat om het bestrijden van
verdroging werkt deze norm ongunstig. Er zijn oplossingen denkbaar waarbij een geringere ontwaterïngsdiepte acceptabel is, zoals kruipruimteloos
bouwen. Provoost vindt processturing belangrijker dan het stellen van
normen. Daarmee kunnen bepaalde doelstellingen namelijk eerder of makkelijker worden gehaald.
Het stedelijk waterbeheer vergt maatwerk. Provoost stelt dat het voor de
rijksoverheid over het algemeen onmogelijk is om algemene normen voor
het waterbeheer in stedelijk gebied te stellen omdat de afstand tussen rijk
en gemeente te groot is.
Lettinga wil realistische normen . Dat betekent dat de normen haalbaar
moeten zijn en dat de noodzakelijke vei ligheid erin verwerkt is. In de praktijk moet het niet zo zijn dat boven op de norm nog eens extra veiligheid
wordt aangehouden. Het beleid moet erop gericht zijn om de norm te halen, maar een incidentele overschrijding is geen ramp.
(-) Tjallingii wijst aan dat het aan de normen voldoen niet w il zeggen dat
een plan goed is. Bij een goed plan gaat het ook om het geheel en hoe kun
je dat toetsen? Tjallingii geeft aan dat in de praktijk onderscheid gemaakt
moet worden naar 'maken' en 'toetsen' (zie tabel 3.1 ).
Tabel 3.1

Maken

Toetsen

Vier aandachtsvelden voor selectie.
Activiteiten

'Object'

gidsprincipes
ecologische strategie

streefbeelden
doeltypen

beperkende normen

waardering
puntensysteem
KostenBaten-analyse
MultiCriteria-analyse

Het 'maken' heeft te maken met het ontwerpen en het 'toetsen' heeft te
maken met beheren. Ook is onderscheid gemaakt naar activiteiten en object. Activiteiten hebben betrekking op procesplanning, het 'object' heeft
betrekking op einddoelplanning. Voor de vier velden is aangegeven hoe
benadering ervan kan plaatsvinden. In deze fi losofie past het voorstel van
de Novem om naast een energieprestatienorm (EPN) een waterprestatienorm te introduceren (vakje: toetsen/object). (-) Het gevaar in de praktijk is
aanwezig dat voor het ontwerp van systemen te snel wordt overgeschakeld naar een KB-analyse (Kosten-Baten) of een MC-analyse (Multi-Criteria). Dit kan het proces ernstig frustreren.
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Jonkhof zet ook vraagtekens bij de manier waarop vaak met normen wordt
omgegaan. Hij stelt dat normen of regels niet moeten worden ingezet om
bepaalde onzekerheden weg te nemen. Men moet onzekerheden accepteren en ermee om leren gaan. Hij vindt dat gestreefd moet worden naar
regelgeving die alleen in werking treedt waar conflicten zijn of dreigen.
Gedacht kan worden aan het loslaten van bepaalde regels binnen een
bepaald plangebied of binnen een stad. Binnen die grenzen moeten alle
betrokkenen het eens worden over de consequenties van bepaald beleid of
bepaalde ingrepen. Zo ontstaat ruimte om op het ene terrein een norm te
overschrijden maar tegelijkertijd op een ander terrein kwaliteitswinst te
boeken. Kan geen overeenstemming bereikt worden, dan moet worden
teruggevallen op (nationaal) vastgestelde normen. De normen zouden ook
moeten gelden op de grens van het gebied (stolp-denken).
Volgens De Wit moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
streefnormen en minimumnormen. De minimumnormen moeten haalbaar
zijn en eventueel met regels afgedwongen worden. De minimumnormen
dienen daarbij alleen voor het instandhouden van een minimum en het
aangeven van de grens voor de 'achterhoede'. De 'voorhoede' moet op
andere wijze gestimuleerd worden om activiteiten te starten om uiteindelijk
de streefnormen te halen.
Provoost vindt op dit moment het verinnerlijken van de doelstellingen belangrijker dan de normen. Wanneer de doelstellingen door velen worden
onderschreven, dan worden vanzelf initiatieven ontplooid om de doelstellingen te halen. Doelstellingen moeten wel realistisch geformuleerd worden.
Van de Ven vindt dat in het geheel minder op normen en meer op waarden
moet worden aangekoerst.
3.4.4 Relaties met bestuur
Jonkhof vindt dat bestuurders vroegtijdig bij het ontwerpproces betrokken
moeten worden. De bestuurders moeten tijdens het proces goed worden
geïnformeerd, niet uitsluitend over de financiële aspecten, maar ook over
de inhoudelijke kant. Geldof wijst in de relatie tussen bestuurder en ontwerper op het feit dat in de praktijk onderscheid kan worden gemaakt naar
drie vormen van informatie:
a. informatie die de bestuurder vraagt;
b. informatie die de bestuurder krijgt;
c. informatie die de bestuurder nodig heeft.
Het blijkt dat deze drie nogal vaak van elkaar verschillen.
Jacobs vraagt om een actievere opstelling van waterschapsbesturen. Hij
ziet dat actoren die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van plannen de gemeentebesturen zijn en de ambtenaren, zowel van gemeente als
van waterschappen. Waterschapsbesturen zouden zich hierbij moeten
aansluiten. (-) Bij waterschappen komt het initiatief om wat te doen in het
stedelijk gebied vrijwel uitsluitend van de ambtenaren. Juist omdat de
sterke relatie met het bestuur bij gemeenten daarentegen wel aanwezig is,
<.
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ontstaat een scheve verhouding. Dit heeft alles te maken met het functionele bestuur van waterschappen. Als het waterschap een rol wil vervullen
in het stedelijke gebied zal het een afweging van belangen moeten durven
maken. Dit hoeft echt niet het einde in te luiden van het functionele bestuur.
3.4.5 Organisatie
( +) Jacobs ziet de schaalvergroting van organisaties als een positieve
ontwikkeling. Door de vermaatschappelijking van waterschapsbesturen
bijvoorbeeld vindt een betere inkadering van activiteiten plaats. De trend is
positief, maar er moet nog wel veel gebeuren. De basis is gelegd. Op het
moment dat het waterbeheer écht van maatschappelijk belang is, gaan
diverse organisaties beter doorklinken.

( + l Wiggers vindt het feit dat beleid met betrekking tot water op drie departementen (V&W, VROM en LNV) wordt geformuleerd, belemmerend
werkt. Met één klein, maar krachtig, centraal apparaat (à la RIZAl kan veel
krachtdadiger worden gewerkt. Dit apparaat zou de richting aan moeten
geven, prioriteiten moeten stellen en de noodzakelijke onderzoeken moeten
initiëren en het beschikbare geld moeten beheren. Op 'provinciaal' niveau
zou één instantie belast moeten worden met de uitvoering van het beleid.
Er zou een directe lijn moeten zijn van centraal apparaat naar 'provinciaal'
apparaat.
3 .4.6 Overig
(-) Reijenga geeft aan dat nieuwe ideeën tijd en ruimte nodig hebben om
zich goed te kunnen ontwikkelen. Vaak ontbreken deze. Er zijn veelal er
financiële beperkingen en ook de dreiging van het aflopen van een subsid ietermijn werkt niet bevorderlijk. Ook dit heeft zich bij het GWL-terrein
voorgedaan: in verband met de dreiging van het aflopen van de subsidie is
een fase in het planproces geschrapt. De problemen zijn doorgeschoven
naar de uitvoeringsfase.
(-) Jonkhof constateert dat er op alle niveaus nog te sectoraal wordt gedacht. Dit leidt in bepaalde gevallen tot slechte samenwerking of een competentiestrijd. ( + l Jacobs onderschrijft dit, maar merkt hierbij op dat competitie juist ook stimulerend kan werken.

3. 5 Sturing van processen
3.5.1 Algemeen
Om processen te beïnvloeden zijn verschillende sturingsmogelijkheden
aanwezig. Er kunnen regels en wetten worden opgesteld (juridische sturing), er kunnen financië le prikkels worden uitgedeeld (financiële sturing)
en er kan worden geprobeerd anderen op basis van voorlichting of overtuigingskracht te beïnvloeden (communicatieve sturing). Deze drie vormen
van sturing komen hier aan de orde.
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De Wit stelt dat het inzetten van instrumenten alleen zin heeft als het
beleid duidelijk is geformuleerd. Als er halfslachtig beleid wordt geformuleerd, worden de doelstellingen niet bereikt. Is het beleid eenmaal geformuleerd, dan moet gezocht worden naar effectieve manieren om druk te
zetten op het realiseren van de doelstellingen.
3.5.2 Juridische sturing
Jonkhof geeft aan dat gestreefd moet worden naar regelgeving die alleen
in werking treedt waar conflicten zijn of dreigen. Indien de betrokken partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, moet worden teruggevallen
op (nationaal) vastgestelde normen. Ook Van de Ven is van mening dat
juridische instrumenten alleen dienen om de begrenzing van het speelveld
aan te geven - zoals bij de WVO - en dat ze zeer zeker niet het spel mogen
bepalen- zoals bij de MER gebeurt. Volgens De Wit moet alleen een ondergrens door normen worden afgedwongen . De Rijksoverheid moet verder al
datgene regelen wat technisch en tegen lage kosten verwezenlijkt kan
worden en waarover geen discussie bestaat dat het een positieve bijdrage
levert, bijvoorbeeld waterbesparende maatregelen.
Volgens Lettinga leidt de huidige regelgeving tot excessen: pogingen om
ver onder de drinkwaternorm te blijven, grote investeringen die onvoldoende blijken te zijn als de normen weer zijn aangescherpt. Hij vindt regelgeving wel nodig, maar die moet dan wel gericht zijn op het vinden van de
goede oplossingen in concrete situaties en minder in getalsmatige criteria.
Geldof vindt dat juridische instrumenten zoveel mogelijk verr:neden moeten
worden. Primair zou naar communicatieve instrumenten gekeken moeten
worden.
Wiggers stelt dat er in het waterbeheer maar één wet is die goed werkt
c.q. gewerkt heeft, dat is de WVO. Via deze wet zijn, onder andere dankzij
de diverse uitvoeringscommissies, goede resultaten bereikt. Andere wetten
(bijvoorbeeld Wet Milieubeheer of Interimwet Bodemsanering) blijken veel
minder goed te werken. (-) Het blijkt dus moeilijk om via regelgeving de
gewenste situatie te bereiken.
3.5.3 Financiële sturing

·.

Jacobs gaat in zijn interview nogal diep in op financiële instrumenten. (-)
Hij stelt bijvoorbeeld dat de trits belang-betaling-zeggenschap wel eens een
bedreiging kan zijn. Het werkt conserverend omdat het uitgaat van individueel belang. Het besturen vanuit individueel belang werkt conserverend,
het besturen vanuit gezamenlijk belang werkt stimulerend. Hij stelt dat
financiering een lastig spanningsveld is. Als het waterschap uitsluitend met
heffingen werkt en de gemeente uitsluitend met algemene middelen, wordt
het risico gelopen dat de kans op een duurzaam stedelijk watersysteem
wordt afgemeten aan het draagvlak van wie het op kan brengen. Een
duurzaam stedelijk watersysteem moet voor iedereen zijn, niet alleen voor
een villawijk. In het heffingensysteem van de waterschappen ontbreekt de
mogelijkheid van rechtvaardiging van de verdeling. Het is niet rechtvaardig
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als een mensen in een verpauperde wijk meebetalen aan een duurzaam
watersysteem in een vi llawijk. Bij heffingen zou meer rekening gehouden
moeten worden met draagkracht. Om echt iets te doen aan duurzaam
waterbeheer in de stad -ook in de bestaande stad- is meer geld nodig. Zo
gauw het gaat om meer substantiële bedragen is het noodzakelijk een
meer gedifferentieerd systeem in te voeren voor heffingen, of ... je moet
stedelijk waterbeheer gewoon bij de gemeente laten zitten.
Dat meer geld nodig is, wordt door verschillende personen ingebracht.
Reijenga en Wiggers bijvoorbeeld vinden dat er meer geld moet komen
voor stimulering. Jonkhof onderschrijft dat, maar maakt wel een kanttekening dat dit niet moet gebeuren door subsidies te geven. Subsidies zijn
namelijk te veel gericht op objecten . A ls subsidiemogelijkheid niet bestaat
voor alternatieven, dan worden deze onvoldoende in beschouwing genomen. Volgens Van de Ven moeten financiële instrumenten worden ingezet
om win-win-situaties te creëren of partijen over een drempel heen te helpen. De Wit benadrukt het belang van subsidies om in de voorhoede experimenten op te zetten. In het generieke beleid zouden ze niet moeten worden ingezet.
Provoost vindt dat voorbeeldprojecten tot op zekere hoogte gefinancierd
moeten worden. Subsidiëring van normale projecten vindt ·hij in principe
niet gewenst.
Zuurdeeg vindt financiële stimulansen voor het treffen van verdrogingsbestrijdende maatregelen een belangrijk instrument om tot duurzame watersystemen te komen. Daarvoor zou een peiltax kunnen worden ingesteld die
betaald moet worden door diegenen die de natuurlijke grondwaterpeilen
verlagen en die daarvan profijt hebben. Ook het omgekeerde moet mogelijk
zijn: zij die het grondwaterpei l opzetten, moeten beloond worden. Zuurdeeg vindt ook dat geld vrij gemaakt moet worden voor het verrichten van
onderzoek om de effecten van ingrepen op de waterhuishoud ing te kunnen
bepalen en voor onderwijs dat gericht is op het bereiken van duurzaam
waterbeheer. Tjallingii vindt dat NW4 met een nieuwe Regiwa-regeling
moet komen.
Het financiële waterspoor zoals dat nu wordt voorgesteld - het koppelen
van rioolheffing aan waterverbruik, ook wel het smalle waterspoor genoemd, of het koppelen van rioolheffing én verontreinig ingsheffing aan
waterverbruik, ook wel het brede waterspoor genoemd - heeft in de ogen
van Jacobs geen zin. Er is te weinig verband tussen de kosten voor riolering en zu ivering en het waterverbruik. Het is ook strijdig met het principe
van 'de vervuiler betaalt' . De grootste vervuiler is de automobilist. Het
leeuwedeel van de kosten wordt gemaakt voor de verwerking van afstromend regenwater vanaf straten en wegen. Een voorstel is dan ook om
verkeersdeelnemers te laten betalen. Dit kan heel gedifferentieerd, want
auto's zijn zeer goed geregistreerd.
Geldof stelt dat het van belang is om financiële middelen van 'end of pipe'
in de richting van de bron te schuiven. A lleen dan krijgen bronmaatregelen
een echte kans. (-) De huidige financieringsstructuur werkt versterkend op
het 'end of pipe' -denken. Een mogelijkheid om dit te doorbreken is het
integrf!le (financiële) waterspoor. Daarbij wordt niet uitsluitend gekeken
naar de mogelijkheden om de rioolheffing en de zuiveringsheffing te kop-
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pelen aan het drinkwatergebruik, maar wordt aanvullend ook gekeken naar
regenwater, grondwater en oppervlaktewater. De strategie bij het integrale
waterspoor is om aan de bron investeringen te doen met behulp van geld
dat end-of-pipe is gespaard.
Provoost brengt naar voren dat beïnvloeding van individueel gedrag inzake
water (door bijvoorbeeld het financiële waterspoor) wel aantrekkelijk is,
maar op bestuurlijke en juridische bezwaren stuit. Het is een moeilijk pad,
maar experimenten op dit vlak zijn zeker de moeite waard.

3.5.4 Communicatieve sturing
In feite brengen alle geïnterviewden het belang van goede communicatie
naar voren. Is goede communicatie niet aanwezig, dan kan een groot verschil optreden tussen wat gedacht is en wat gerealiseerd is. Geldof stelt
zelfs dat communicatieve sturing essentiëler is dan juridische sturing en
financiële sturing.
Volgens Van de Ven moet de overheid zich minder richten op het voorschrijven en meer op overleg. Gezocht moet worden naar een betere koppeling tussen beleid, beheer en monitoring . Met name dat laatste aspect
wordt in de ogen van Van de Ven nog vaak verwaarloosd. Monitoring
moet ten dienste staan van het beleid en beheer.
Wiggers geeft aan dat meer aandacht moet komen voor communicatie. Dit
geldt zowel voor wat betreft uitwisseling van ideeën en kennis, als voor
het voorlichten van alle betrokkenen. Gemeenten, waterschappen en RIZA
hebben hierin een taak . Zowel lager als middelbaar onderwijs zou hier
aandacht aan moeten besteden. In het kader van de basisvorming in het
middelbaar onderwijs zou kennis over watersystemen en het omgaan met
water in de woonomgeving aan de orde moeten komen.
In het kader van de ontwikkeling van duurzame watersystemen is het
volgens Provoost van belang om de betrokken actoren bewust te maken
van hun taak. Voor het realiseren van bewustwording moet op alle manieren gecommuniceerd worden. Provoost ziet daar met name een trekkersrol
voor de provincies in. De rijksoverheid moet vervolgens 'de vinger aan de
pols houden' door middel van monitoring van de resultaten en de toetsing
van de resultaten aan afrekenbare doelstellingen.
De Wit vindt onderzoek een belangrijk instrument. Volgens hem wordt op
dit moment te veel binnen de bestaande mogelijkheden gedacht. Op een
aantal terreinen, zoals het materiaalgebruik, is technologische vernieuwing
wenselijk. Met behulp van onderzoek kan gezocht worden naar betaalbare
alternatieven voor bijvoorbeeld zink en lood in de woningbouw.

3.6 Planstructuren

'·

Van de Ven mist in het stedelijk waterbeheer het integrale plan, dat wil
zeggen een plan dat gezamenlijk is opgesteld door kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder, de gemeente en de drinkwaterleidingmaatschappijen. Voor
de plannen moet een gezamenlijk bestuurlijk draagvlak zijn. In de plannen
zou ook moeten worden gekeken naar eventuele calamiteiten die kunnen
optreden. Je weet dan wat in een dergelijk geval gedaan moet worden. In
de bestaande plannen ontbreekt dit; volgens Van de Ven een inhoudelijk
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minpunt. Als je pas na een calamiteit gaat nadenken over wat je moet
doen, is het al te laat.
Geldof ziet ook wel iets in een integraal stedelijk plan dat door gemeent e
en waterschap gezamenlijk is opgesteld. Dat gezamenlijke plan biedt dan
het raamwerk voor het GRP en het grondwaterplan voor de gemeente en
geeft randvoorwaarden voor het beheersplan van het waterschap.
Jacobs maakt zich sterk voor het maken van gemeentelijke waterplannen
in plaats van gemeentelijke rioleringsplannen. Om integraal waterbeheer
vorm en inhoud te geven is een dergelijk plan dat bredere kaders dan het
GRP biedt, essentieel. Het plan moet wel goed worden afgestemd op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en de groen-structuurplannen.
Van belang blijft dat waterschappen hun beheersplannen blijven maken.
Van Jacobs mag het WHP van de provincie eventueel verdwijnen . De
provincie kan de energie die in het maken van een eigen plan wordt gestoken, beter steken in het bewaken van de samenhang bij de plannen die
door de gemeenten en waterschappen worden gemaakt.
(-) Volgens Lettinga richten planologen zich bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen te weinig op het oorspronkelijke landschap en de oorspronkelijke bevolking; met als gevolg dat alle nieuwbouw op elkaar lijkt.
Jacobs vindt dat de MER een duidelijke functie heeft: het zichtbaar maken
van effecten, maar vraagt zich af of de MER niet op termijn overbodig
wordt als de plannen wat helderder worden. Naar de mening van Jonkhof
is een MER overbodig als een goede discussie wordt gevoerd over een
gemeentelijk structuurplan. Dat plan zou de kern moeten worden voor
plannen voor stedelijke ontwikkeling . Op hoofdlijnen moet hierin int egratie
plaatsvinden tussen alle relevante sectoren. Over dit plan moet ook, eventueel via referenda, de meeste discussie gevoerd worden. Het structuurplan moet na de discussie voor deelgebieden omgezet worden in een 'contract' met een juridische status .
De keuze voor nieuwbouwlocaties moet volgens Provoost mede gebaseerd
worden op effecten van ingrepen op het watersysteem . Als de locatie
gekozen is, moeten de nodige maatregelen worden getroffen om nadelige
effecten zoveel mogelijk te voorkomen . De afweging voor de locatie moet
al op het niveau van het stadsregionaal plan worden gemaakt.
Wiggers vindt bij de planvorming bij stedelijke uitbreidingen de opeenvolging van plannen en procedures een probleem. Met name de overgang van
de structuurplannen naar bestemmingsplannen en de noodzakelijke vergunningverlening door verschi llende instanties blijkt in de praktijk niet te
werken .
De Wit vindt dat het planproces in de huidige vorm door allerlei regelgeving en normen goed in elkaar zit, wellicht wel te perfect en teveel voorgebakken. De uiteindelijke plannen hebben daardoor te weinig identiteit.
Zuurdeeg zou in de planprocedure een watersysteem-analyse verplicht
willen stellen. In de plannen moeten harde garanties worden gegeven dat
bouwlocaties niet verdrogend werken op de specifieke watersoorten van
een gebied, gebaseerd op de minerale samenstelli ng van dat water. Dat
betekent dus dat niet eerst het natuurlijk grondwaterpeil verlaagd moet
worden om daarvoor in de plaats regenwater te infiltreren .
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3. 7 Advisering NW4
Wiggers en Provoost stellen dat duurzaam waterbeheer maatwerk is. De
regelgeving dient zodanig te zijn dat plannenmakers per situatie de beste
oplossingen kunnen kiezen en niet worden belemmerd door normen en
regels. Provoost vult daarop aan dat de rijksoverheid die regels moet opstellen die in de praktijk nodig zijn voor het realiseren van een duurzaam
watersysteem en die goed uitvoerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een verbod
op het gebruik van zink, het duurder maken van drinkwater en het voorschrijven van waterbesparende maatregelen. Jacobs, Tjallingii en Geldof
stellen daarom dat het belangrijk is in NW4 strategische doelstellingen
nader uit te werken. Deze moeten verankerd zijn in de begrippen 'duurzame ontwikkeling' en 'gezond watersysteem'.
Tjallingii stelt dat de Amoebe-benadering van NW3 z'n diensten heeft
bewezen, maar niet moet worden versterkt. Wat wel belangrijk is, is dat
wederom een Regiwa-regeling wordt opgestart. Voor NW4 zal gewerkt
moeten worden vanaf twee kanten. Enerzijds moeten de abstracte, strategische doelen van NW3 nader worden geconcretiseerd zodat ze gehanteerd kunnen worden bij de gebiedsgerichte benadering. Anderzijds moeten
positieve ontwikkelingen aan de basis worden gestimuleerd. Deze ontwikkelingen kunnen de gebiedsgerichte benadering aan de onderkant voeden.
Het is een winst als in NW4 nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt naar
strategische en operationele doeleinden. De strategische doelen moeten
hoofdlijnen aangeven, voorwaarden voor het leerproces. Aldus ontstaat
een strategisch leerproces.
Jonkhof vindt dat NW4 een programma moet bieden met interessante,
innoverende projecten. Er moet een kader worden aangegeven waarin
verdere innovaties kunnen worden gerealiseerd, niet alleen voor het stedelijk waterbeheer maar ook voor de drinkwaterwinning/bereiding en de
kustontwikkeling. Dit zou kunnen door middel van voorbeeldprojecten
zoals die in de ruimtel ijke o rdening veel succes hebben (bijvoorbeeld voorbeeldprojecten in het kader van de vierde Nota Ruimtelijke Ordening), en
niet met subsidies.
Jacobs benadrukt dat ook maatwerk moet worden kunnen geleverd in
organisatorische zin. Hij vindt de vermaatschappelijking van het waterschapsbestuur iets dat moeten voortgezet. Aanvullend stelt hij dat NW4
signalen moet geven voor aanpalende gebieden. De waterbeheerder moeten meer het initi atief nemen, bijvoorbeeld op het gebied van de emissies
door het verkeer en het gebruik van duurzame materialen. Ter illustratie :
vanuit de invalshoek van duurzaam bouwen bestaat een voorkeur voor
toepassing van koper omdat het gemakkelijk hergebruikt kan worden.
Architecten vinden dat prachtig materiaal. Vanuit het perspectief van emissies echter is het gebruik van koper voor daken en dakgoten sterk af te
raden. De waterbeheerders hadden hier sneller bij moeten zijn.
Wiggers ziet bij voorkeur dat waterbeleid vanuit één departement wordt
voorbereid.
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Tjallingii vindt dat een beleid moet worden ingezet in de richting van bronmaatregelen . Door verantwoordelijkheden bij burgers weg te halen wordt
een proces van schaalvergroting geïntroduceerd voor bijvoorbeeld zuiveringsinrichtingen en verbrandingsovens. Hierdoor zullen de Nimby-problemen toenemen . Verbrandingsovens moeten uitwijken naar de Noordzee.
De opschaling moet worden teruggedraaid en de aandacht moet worden
gericht op preventie.
Ook stelt hij dat bij NW3 functies zijn geïntroduceerd . Op basis van de
aanwezige functies werden eisen gesteld aan het watersysteem . Nu is het
van belang om ook andersom te redeneren: het watersysteem stelt eisen
aan de functies. Met de visienotitie "Ruimte voor water" is reeds een belangrijke stap gezet.
Provoost vindt dat het laagwaardig gebruik van drink- en grondwater moet
worden teruggedrongen . Daarbij moet wel tegelijkertijd voor alternatieven
als oppervlaktewater of leidingwater van lagere kwaliteit worden gezorgd.
Het brede waterspoor waarin koppeling van drinkwater en afvalwater
naast aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in beschouwing wordt
genomen, verdient nader onderzoek, bijvoorbeeld op basis van een experiment.
Van de Ven geeft als aanbeveling om eens te proberen met minder regels
de kar - van het duurzaam waterbeheer - op het spoor te houden . Hij verwacht wel dat dat met name bestuurlijk moeilijk zal vallen, omdat men zich
daar nu nog achter de regels kan verschuilen.
Zuurdeeg vindt dat er om verdere verdroging te voorkomen of om verdroging terug te dringen grondwaterneutraal moet worden gebouwd. Daarnaast is hij van mening dat voor het typeren van de kwaliteit van een
bepaald water niet alleen de chemische kwaliteit van water moet worden
beschouwd maar ook de biologische kwaliteit.
Geldof stelt aanvullend dat:
- het strategisch beleid in NW4 niet moet zijn gebaseerd op het begrip
'milieurendement';
- de nota meer procesplanning moet omvatten, als aanvulling op einddoelplanning;
- in NW4 het belang aangegeven moet worden van het goed omgaan met
onzekerheden;
- in NW4 moet worden aangestuurd op betrokkenheid van burgers, als
wezenlijk onderdeel van procesplanning;
- het integrale waterschap als boegbeeld van integraal waterbeheer kan
fungeren;
- de nota de taal moet spreken van de mensen die ermee werken; daarbij
is het begrip zelfherkenning van groot belang;
- de nota ruimte moet bieden voor gedrevenheid.

'·
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4 Analyse
4. 1 Duurzaam stedelijk waterbeheer
In de interviews is veel informatie gegeven over wat duurzaam stedelijk
waterbeheer in de praktijk kan zijn. De opvattingen verschillen daarbij
nogal. Toch begint zich wel een beeld af te tekenen. Globaal kunnen de
elementen die in de interviews naar voren worden gebracht, worden ingedeeld in drie groepen:
1.

2.

3.

De eerste groep betreft het zorgvuldig omgaan met water, het vasthouden van schoon (neerslag)water, het sluiten van kringlopen, het
voorkomen van verontreinigingen, het behandelen van water nabij
de bron, het (grond)waterneutraal bouwen, etc. Het betreft stromen
en ketens. Duidelijk is dat het rücksichtslos aan- en afvoeren van
water, het aanpassen van peilen voor het grond- en oppervlaktewater en het eenzijdig toepassen van een 'end of pipe' -benadering
voor verontreinigingen voorbij gaat aan het principe van duurzame
ontwikkeling.
De tweede groep betreft natuurontwikkeling, omgevingskwaliteit,
autonomie, (natuurlijke) zelforganisatie, etc. Een duurzaam stedelijk
watersysteem heeft du idelijke functies. Deze kunnen betrekking
hebben op natuur, maar ook op menselijke activiteiten. Mensen
moeten goed kunnen vertoeven in de eigen omgeving en bij wijze
van spreken niet met de auto hoeven wegvluchten naar een plekje
buiten de stad. Ook moet het systeem niet intensief onderhouden
hoeven te worden.
De derde groep heeft betrekking op betrokkenheid van burgers. Een
duurzaam watersysteem draagt bij aan een positieve houding van
mensen ten aanzien van het milieu in het algemeen en het water in
het bijzonder. Hiervoor is het belangrijk dat er terugkoppelingsmechanismen in het systeem zitten, dat wil zeggen dat burgers de
consequenties van hun gedrag, zowel in negatieve als positieve zin,
ondervinden.

De meeste van de in de interviews genoemde elementen van een duurzaam stedelijk watersysteem kunnen worden ondergebracht in één van
deze drie groepen.
Bij de verschillende wijken worden de doelen niet altijd van tevoren vastgesteld. Er wordt niet altijd nagedacht over wat een duurzaam stedelijk watersysteem is. In een aantal gevallen worden middelen als doelen gesteld.
Genoemde middelen zijn : een verbeterd gescheiden stelsel, afkoppelen,
waterdoorlatende verharding, afvoer over het maaiveld, vegetatiedaken,
grijs-watercircuits, zwart-waterbehandeling, regenwaterbenutting en -besparing, gebruik van duurzame materialen, etc. Het blijkt dat in de praktijk
daadwerkelijk behoefte bestaat om het begrip 'duurzaam stedelijk watersysteem' zo snel mogelijk te concretiseren, want anders wordt het een
soort mode-term.

'·
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en effectief mogelijk te handelen. Het ontwerp van een rioolstelsel bijvoorbeeld past voor een groot deel hierbinnen. Als consensus aanwezig is over
aspecten als de vui luitworp, de pompovercapaciteit en de ontwerpbui kan
een optimaal ontwerp worden gemaakt.
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Matrix voor ordening van processen naar onzekerheden
(Christensen, 1985).

Wordt gekeken naar de wijken waarbij op standaard wijze een stedelijk
watersysteem is geïmplementeerd, dan blijkt dat een groot deel van de
processen binnen kwadrant I blijft. Er hoeft dan relatief weinig overleg
plaats te vinden. Overleg tussen gemeente en waterschap bijvoorbeeld
blijft grotendeels beperkt tot het overleg in het kader van artikel 10 van de
Wet Ruimtelijke Ordening en het overleg ten behoeve van de Wvo-vergunningverlening. Ook zijn er weinig onzekerheden aanwezig met betrekking
tot de toe te passen technieken. De keuze van het rioolstelsel wordt bepaald op basis van een technische optimalisatie.

'·

In kwadrant IJ is er geen overeenstemming over doelen, maar zijn de middelen wel bekend. Processen in dit kwadrant kenmerken zich door: onderhandelen. Vanuit versch illende invalshoeken wordt tegen het onderwerp
'water in de stad' aangekeken en er zijn verschillende opvattingen over
hoe het systeem moet worden vormgegeven. Dit komt vaak voor, zo blijkt
uit de interviews. De één vindt regenwaterbenutting belangrijk , de ander
de structuur van waterlopen. Ook kunnen echte conflicten optreden, bijvoorbeeld over het al dan niet toepassen van infiltratie van regenwater in
de bodem of over de taakverdeling.
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De manier waarop het principe van duurzame ontwikkeling is uitgewerkt in
de onderzochte woonwijken, verschilt aanzienlijk. Er zijn wijken waar hoog
is ingezet en er zijn wijken waar laag is ingezet. Een verwachte uitkomst
van dit onderzoek zou kunnen zijn dat in de wijken waar laag is ingezet,
meer van de oorspronkelijke doelen worden gerealiseerd dan in wijken
waar hoog is ingezet. Dit verband tekent zich wel enigszins af, maar echt
duidelijk is het niet. Bij Ecolonia en het GWL-terrein, bijvoorbeeld , zijn wel
wat van de oorspronkelijke ideeën gesneuveld, bij Morra Park en Ruwenbos daarentegen is vrijwel alles gerealiseerd wat oorspronkelijk gedacht is.
De relatie tussen ambitieniveau en gerealiseerde doelen is dus niet scherp.
De vraag rijst wat dan bepaalt hoe hoog wordt ingezet. Op basis van de
interviews is het niet mogelijk te achterhalen waarop het ambitieniveau
wordt gebaseerd. Wat bij de ene laag gevonden wordt, wordt bij de ander
hoog gevonden.
Wat wel scherp is, is de relatie tussen gerealiseerde doelen en de kwaliteit
van het planproces. Hoe beter men erin slaagt om in interdisciplinair verband samen te werken en hoe beter er wordt gecommuniceerd, onder
andere met bestuurders, des te meer van de oorspronkelijke doelen worden gerealiseerd. Daarbij geldt dat waterbeheerders zich meer als 'ontwerpers' moeten opstellen en wat minder als 'bewakers van regels'. De verschi llende actoren moeten als het ware dezelfde taal leren spreken en open
staan voor andermans opvattingen.
Ideeën sneuvelen als actoren serieel bij het plan worden betrokken in
plaats van gelijktijdig. Van gemeenten zijn bijvoorbeeld vaak diverse afdelingen bij het planproces betrokken . Als de afdelingen Stadsontwikkeling,
Grondzaken en Beheerzaken na elkaar het plan in behandeling nemen, is de
kans groot dat duurzame elementen uit het plan worden geschrapt.
Juist vanwege het grote belang van een goed planproces voor duurzaam
stedelijk waterbeheer worden de processen nader geanalyseerd.

4.2 Processen
4.2.1 Een model
Voor het analyseren van processen kan gebruik worden gemaakt van het
model dat door Christensen (1985) wordt aangereikt. Dit model legt het
verband tussen knelpunten en ontwikkelingen die bij deze stud ie zijn gesignaleerd. Het model gaat uit van de matrix die in figuur 4.1 is weergegeven.
Deze matrix wordt ook beschreven in het interview met Tjallingii (zie hiervoor deelrapport B). In de matrix zijn de processen ingedeeld in vier kwadranten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het wel en niet hebben
van overeenstemming over doelen en het wel en niet bekend zijn van
middelen. In de praktijk zijn de getrokken lijnen niet altijd scherp te trekken
en zullen processen verspreid zijn over de gehele matrix. De indeling in vier
segmenten is bedoeld om tot een ordening van processen te komen.
In kwadrant I is sprake van overeenstemming over doelen én middelen.
ProcesseA in dit kwadrant kenmerken zich door : optimaliseren, programmeren en modelleren . Het is binnen dit kwadrant de kunst om zo efficiënt
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Gesteld kan worden dat hoe hoger de ambities voor het watersysteem zijn,
hoe belangrijker het is ruimte te reserveren voor het onderhandelingsproces bij de planvorming. Goede communicatie is daarbij essentieel.
In kwadrant 111 is wel overeenstemming over doelen, maar niet over middelen. Ook deze groep van processen is duidelijk herkenbaar. Het betreft
processen waarbij innovaties worden gepleegd en daadwerkelijke leerprocessen optreden. Voorbeelden van nieuwe technieken zijn : het afkoppelen
van verhard oppervlak, wadi's, waterdoorlatende verharding, de afvoer
van regenwater via het maaiveld, grijs-watercircuits, regenwaterbenutting,
natuurvriendelijke oevers, etc.
Bij toepassing van deze nieuwe technieken zijn onzekerheden aanwezig.
Het is van belang deze onzekerheden te herkennen en er zorgvuldig mee
om te gaan. Daarvoor is in het proces meer ruimte nodig dan bij het toepassen van standaard technieken.
In kwadrant IV is geen overeenstemming over doelen én zijn de middelen
onbekend . Processen die zich hierin bevinden zijn chaotisch van aard. Ook
dit is zo nu en dan herkenbaar, bijvoorbeeld bij Ruwenbos . Zowel doelen
als middelen waren aan het begin van het ontwerpproces niet scherp geformuleerd. Er was nog geen consensus met het waterschap over de eisen
die aan het watersysteem zouden moeten worden gesteld. Bovendien
bestonden er ideeën om een volledig nieuwe techniek toe te passen voor
de behandeling van regenwater. In het geval van Ruwenbos is daadwerkelijk via een interactief proces orde uit chaos ontstaan, want uiteindelijk is
consensus bereikt, zowel over doelen als middelen. Het proces is verschoven van kwadrant IV naar kwadrant I. Dit heeft veel energie gekost.
Processen in kwadrant IV kenmerken zich door een groot aandeel creativiteit. Vaak is er een grote afhankelijkheid van één à twee personen die
hun nek uitsteken.
4.2.2 Processen rond duurzaam stedelijk waterbeheer als open systeem
Uit de interviews blijkt duidelijk dat processen rond duurzaam stedelijk
waterbeheer verdeeld zijn over de vier segmenten. Alle segmenten zijn
herkenbaar. Dat is een gezond teken. Juist door de aanwezigheid van
processen in de segmenten 11, 111 en IV vindt ontwikkeling plaats. Bestaande technieken worden geoptimaliseerd, er wordt onderhandeld, er worden
innovaties gepleegd en er vinden creatieve processen plaats waarbij verschillende actoren worden betrokken. Gesteld kan dan ook worden dat bij
duurzaam stedelijk waterbeheer sprake is van een open systeem.
Een aantal personen heeft aangegeven dat de politiek daadwerkelijk open
staat voor ideeën op het gebied van duurzaam waterbeheer. In een aantal
gevallen vraagt de politiek daadwerkelijk om een duurzaam watersysteem.
Tevens geldt dat in stedelijk gebied meer mogelijk is dan in het landelijke
gebied. Het stedelijke gebied vraagt om diversiteit en dát is juist een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling.
Een belangrijke tendens bij integraal waterbeheer is de gebiedsgerichte
uitvoeri!19 van beleid. Het ontwerpen van een nieuwe woonwijk is een
gebiedsgericht proces. De processen die plaatsvinden rond de totstand-
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koming van duurzame stedelijke watersystemen kunnen dan ook worden
gezien als een belangrijke keuken voor het gebiedsgerichte proces.
Er liggen dus duidelijke kansen in het stedelijk gebied. Het is van belang
die goed te benutten. Misschien is nu wel sprake van het juiste moment.
Er zijn du idelijk positieve ontwikkelingen waar te nemen, echter niet alles
verl oopt altijd even soepel. Er kan nog veel worden verbeterd aan het
ontwikkelingsproces. In de volgende paragrafen wordt daar verder op
ingegaan.
4.2.3 Voorbarige consensus en weerstanden (segment 11)
Het geven van vorm en inhoud aan duurzame stedelijke watersystemen
vraagt om een open proces met goede communicatie (segment 11). Dit
blijkt in een aantal gevallen slechts in beperkte mate het geval te zijn. Er
zijn goede voorbeelden. Bij Stadshagen bijvoorbeeld wordt zowel door
gemeente als waterschap gesteld dat het overleg goed is verlopen en ook
bij Ruwenbos geeft het waterschap aan dat het goed is geweest dat
vroegtijdig overleg heeft plaatsgevonden. Bij Morra Park is zelfs sprake
geweest van een intensieve samenwerking tussen gemeente en waterschap. Een goed voorbeeld is ook het Groene Dak waar de initiatiefnemers
zeer zorgvu ldig zijn geweest bij het overleg met andere actoren.
In veel gevallen is het overleg aanzienlijk minder goed verlopen. Een aantal
geïnterviewden geeft dat duidelijk aan. Dit tekort aan communicatie treedt
op bij alle actoren. Het ligt niet bij één partij. De meeste voorbeelden betreffen evenwel de gemeenten. Dat is ook logisch, want deze hebben
namelijk bij vrijwel alle projecten een centrale rol. Genoemde punten zijn
onder andere:
- er wordt geen locatiestudie uitgevoerd (een dergelijke studie leent zich
bij uitstek voor het leggen van een goede basis voor vernieuwende
ideeën);
- andere actoren worden te laat bij het ontwikkelingsproces betrokken
(met name waterschappen geven dit aan);
- er worden geen echte waterhuishoudkundige plannen opgesteld (door in
interdisciplinair verband een waterhuishoudkundig plan uit te werken
kan consensus worden bereikt of kan de basis worden gelegd voor het
nemen van beslissingen die gedragen worden door verschillende actoren);
- er ontbreekt veelal een vorm van controle of planbewaking.

·.

In een aantal gevallen is sprake van voorbarige consensus. Dit houdt in dat
processen die in segment 11 thuis horen, worden benaderd alsof ze zich
bevinden in segment I (zie figuur 4.2). Aan het ontwerpproces nemen
diverse disciplines deel. Elke discipline stelt eigen doelen. Als deze doelen
niet ter discussie worden gesteld en in een groter verband worden geplaatst, kunnen in het verloop van het project conflictpunten ontstaan,
omdat de doelen onderling tegenstrijdig kunnen zijn. Uiteindelijk kunnen
goede ideeën sneuvelen. Het niet op tijd betrekken van andere actoren in
het planproces kan leiden tot weerstanden. Diverse waterschappen, waaronder het heemraadschap Fleverwaard en het waterschap Regge en Dinkei
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geven aan het zeer te waarderen als ze in een vroeg stadium bij het planproces worden betrokken.
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1985).

A ls doelen teveel gericht blijven op de afzonderlijke disciplines en te weinig
op het geheel, kan dat ten koste gaan van de kwal iteit van het ontwerp.
Een ontwerp waarvan de onderdelen kloppen, kan in z'n geheel een slecht
ontwerp zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld CUWVO-aanbevelingen voor rioleringssystemen (referentiestelsels). Het blijkt duidelijk dat hierover in een
aantal gevallen sprake is van voorbarige consensus. Een aantal geïnterviewden ziet de aanbevelingen als duidelijke richtlijnen met een grote vrijheid voor interpretatie. Een grote groep echter ziet de aanbevelingen als
dwingend. Zo nu en dan worden ze zelfs geïnterpreteerd als middelvoorschrift. De CUWVO-richtlijnen zijn opgesteld vanuit de invalshoek van
vuilemissie en waterkwaliteit. Aspecten als een sluitende waterbalans en
verdrogingsbestrijding zijn niet in de aanbevelingen verwerkt. In het ene
geval zullen de aanbevelingen stroken met de plannen van andere disciplines, in het andere geval kunnen bepaalde punten ermee strijdig zijn.
Daarom is het van belang de CUWVO-aanbevelingen als vertrekpunt te
kiezen voor processen in segment 11 en niet op voorhand als eindpunt voor
de processen in segment I. Hetzelfde geldt voor het percentage open water in de wijk. Er zijn waterbeheerders die vooraf een bepaald percentage
open water in het plan eisen. Er wordt dan voorbij gegaan aan de discussie
over gezamenlijke belangen . Deze discussie is essentieel om het onderhandelingsproces goed te kunnen doorlopen.
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Wat opvalt bij een aantal interviews, is het feit dat regelmatig wordt gewezen op het belang van een heldere scheiding van taken. Wellicht hangt
dat samen met het feit dat te weinig in gezamenlijke belangen wordt gedacht. Als disciplines los van elkaar functioneren en een geringe samenwerking kennen, is de behoefte aan een heldere scheiding van taken groot.
Om met processen in segment 11 te kunnen omgaan is het van belang dat
actoren op een hoger abstractieniveau gemeenschappelijke doelen (gezamenlijke belangen) herkennen en erkennen. Daarbij moeten de na te streven doelen niet té abstract zijn. Een ieder is het erover eens dat een watersysteem duurzaam moet zijn. Maar wat is duurzaam? Wat duidelijk blijkt
uit deze studie is dat zeer verschillend wordt gedacht over 'duurzaamheid'.
Er kunnen enige leidende principes worden waargenomen, maar er zijn nog
vele vrijheidsgraden aanwezig.
Door een aantal geïnterviewden is aangegeven dat behoefte bestaat aan
een invulling van doelen tussen het abstracte begrip 'duurzame ontwikkeling' en de operationele doelen (normen) in (zie figuur 4 .3). Deze tussenlaag van waarden en leidende principes moet de basis voor consensus
vergroten zonder in het operationele vlak te resulteren in rigiditeit.

duurzame ontwikkeling

waarden,
leidende principes

normen

Figuur 4.3

Drie lagen voor de beoordeling van watersystemen

Bij een aantal actoren bestaat ook een vrij grote onbekendheid met het
planproces. Wellicht is dit het gevolg van de technische achtergrond van
veel actoren. Een technische opleiding besteedt de meeste aandacht aan
processen in segment I. Optimaliseren, programmeren en modelleren lukt
dan ook vaak goed. Technische opleidingen zouden meer aandacht moeten
besteden aan de processen in de segmenten 11 , 111 en IV. Voor de wereld
rond stedelijk waterbeheer is het wellicht een idee om voorbeeldprojecten
op te starten waarbij niet uitsluitend wordt gekeken naar technieken, maar
juist ook naar processen. Door het gehele proces van begin tot eind (van
locatiestud ie tot eindontwerp) goed vast te leggen kan de bekendheid met
planprocessen worden vergroot. Daarbij loont het met name de moeite om
na te gaan in hoeverre burgers kunnen worden betrokken bij het ontwikkelingsproces .
4.2.4 Voorbarige operationalisering en weerstanden (segment 1111

Zoals gesteld is er voor het toepassen van nieuwe technieken (segment 111)
meer ruimte nodig dan voor het toepassen van standaard technieken . Deze
ruimte is in een aantal gevallen niet aanwezig. Nieuwe technieken moeten
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dan in hetzelfde ontwikkelingstempo worden toegepast als standaard technieken. Dit kan tot fouten leiden, want nieuwe technieken kennen meer
onzekerheden. Zo worden in Ecolonia systemen voor regenwaterbenutting
en de afvoer van water toegepast, die anders uitgevoerd zouden zijn indien
meer ruimte aanwezig zou zijn geweest voor het onderhandelingsproces in
de planvorming. In dit soort gevallen kan sprake zijn van voorbarige operationalisering (zie figuur 4.2). Dit houdt in dat processen in segment 111 worden benaderd als processen in segment I.
Met technieken als infiltratie of regenwaterbenutting is in Nederland nog
weinig ervaring opgedaan. Toch worden ze door een aantal geïnterviewden
genoemd als goede technieken voor een duurzaam watersysteem. Als dat
het geval is, moeten ze vaker worden toegepast op een schaal waarop
fouten gemaakt mogen worden (zonder fouten geen leerproces), bijvoorbeeld in proefprojecten. Velen geven aan dat er een grote behoefte is aan
meer informatie en meer geld om innovatieve technieken van de grond te
krijgen.
Opvallend is de manier waarop actoren in het planproces druk kunnen
uitoefenen op degenen die innovaties plegen. Er worden bijvoorbeeld tijdslimieten gesteld, zoals bij Ecolonia en het GWL-terrein waar de subsidietermijn dreigde te verlopen. De tijdslimieten zijn vaak moeilijk te verenigen
met de hoge eisen die aan nieuwe technieken worden gesteld. Ook geldt
dat nieuwe technieken veelal worden getoetst op normen die ontwikkeld
zijn voor reeds bekende technieken. Dit knelt zo nu en dan, zoals bij het
GWL-terrein ervaren werd. Het resulteert in weerstanden bij de totstandkoming van nieuwe technieken. Met name de manier waarop met normen
wordt omgegaan, wordt door velen als een belangrijk aandachtspunt naar
voren gebracht. Het is gewenst een laag van waarden aan te brengen
waaraan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getoetst. Deze laag van
waarden bevindt zich - net als ter voorkoming van voorbarige consensus tussen het begrip duurzame ontwikkeling en de operationele normen (zie
figuur 4.3). Wordt het begrip duurzame ontwikkeling goed verankerd in
deze waarden, dan wordt tevens een situatie voorkomen waarin duurzame
ontwikkeling als een modegril wordt gezien.
Ook de bestaande financieringsstructuur staat een aantal nieuwe ontwikkelingen in de weg, met name als het technieken aan de bron betreft. De
financieringsstructuur is afgestemd op 'end of pipe'-technieken. Het systeem waarmee drinkwater, riolering en zuivering worden gefinancierd
werkt niet stimulerend. Door de geïnterviewden worden suggesties ter
verbetering gedaan. Daarbij wordt in de meeste gevallen een regeling voorgesteld die het financiële waterspoor, zoals dat nu in Nederland wordt
bediscussieerd, overstijgt. Het subsidiëren van afkoppelen en regenwaterbenutting en het opleggen van heffingen aan automobilisten zijn daar
voorbeelden van.
Ten aanzien van een aantal aspecten bestaat wel consensus, maar blijkt
het moeilijk te zijn tot realisatie te komen, bijvoorbeeld het verbieden van
zinken dakgoten en het voorschrijven van alternatieve constructiematerialen. Als die consensus er daadwerkelijk is, is het zinvol nadere regels te
stellen in bijvoorbeeld het Bouwbesluit.
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Om voorbarige operationalisering te voorkomen zijn twee strategieën aanwezig:
1.
Het via 'trial and error' itereren naar een gewenste toestand.
2.
Het uitvoeren van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.
De praktijk zou een combinatie van deze twee kunnen zijn. Er is meer onderzoek nodig ter onderbouwing van nieuwe technieken en er is ruimte
nodig om de nieuwe technieken in de praktijk uit te testen. Daarbij is het
van belang meer te meten. Ook dat is door diverse actoren naar voren
gebracht. Er wordt te veel gemodelleerd en geoptimaliseerd. Dat is meer
van belang voor processen in segment I. Voor processen in segment 111 is
meten en het doen van praktijkproeven meer van belang.
4.2.5 Onzekerheden bij doelen èn middelen (segment IV)
Voor het deel van de processen waarbij geen overeenstemming is over
doelen èn waarbij de middelen onbekend zijn, is het moeilijk aan te geven
hoe hiermee kan worden omgegaan. Dit wil niet zeggen dat processen in
dit segment vermeden moeten worden. Integendeel, een zich goed ontwikkelend systeem kenmerkt zich doordat het processen kent die over alle vier
segmenten verdeeld zijn. Juist in segment IV, het chaotische deel van
duurzaam stedelijk waterbeheer, voelt een deel van de mensen zich goed
thuis. Het biedt de basis voor nieuwe ontwikkelingen.
Het bestaan van processen in segment IV hangt sterk samen met de manier waarop met processen in de segmenten 11 en 111 wordt omgegaan. In
een klimaat van voorbarige consensus en operationalisering zal ook het
aandeel van de processen in segment IV uit beeld verdwijnen. Het bereid
zijn doelen ter discussie te stellen en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen bieden goede randvoorwaarden voor creatieve processen in segment IV.
Het oog hebben voor onzekerheden leidt er soms toe dat processen in
segment I verschuiven richting segment IV. Wellicht is dat het geval geweest bij de toepassing van het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het
blijkt dat consensus aan erosie onderhevig is en dat ook beproefde technieken geen eeuwig leven beschoren is. Dit kan zowel positief als negatief
worden geïnterpreteerd.

4.3 Betrokkenheid
Wat opvalt is het feit dat door veel geïnterviewden wordt aangegeven dat
een grote betrokkenheid van burgers bij het planproces van groot belang
is. Nadere beschouwing leert echter dat er in de praktijk weinig van terecht komt. Uitsluitend waar de bewoners zelf de initiator zijn, is de betrokkenheid daadwerkelijk aanwezig.
Nu is het ook moeilijk om tot betrokkenheid van bewoners te komen, want
bij nieuwe woonwijken is vaak niet bekend wie de bewoners zijn. Toch ligt
hier nog een duidelijke uitdaging.

'·
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5 Conclusies
5. 1 Algemeen
De interviews die voor dit project zijn gehouden, geven veel informatie
over het reilen en zeilen rond stedel ijk waterbeheer. Ze geven zowel informatie over de technische inhoud als over de processen. Het beeld ontstaat
dat de processen rond stedelijk waterbeheer zich op positieve wijze ontwikkelen. Er zijn vele kansen en er heerst een open klimaat. Op diverse
plaatsen wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken en betrokken
actoren zoeken toenadering tot elkaar.
Toch is er ook sprake van een aantal bedreigingen. Het overleg tussen de
actoren verloopt niet altijd even vlekkeloos en ook valt het niet mee nieuwe ideeën in de praktijk gerealiseerd te krijgen.
Door de geïnterviewden zijn vele knelpunten genoemd, zoals :
- het niet als een volwaardige taak zien van het stedelijk waterbeheer
door waterschappen;
- het complexe en t ijdrovende proces om gezamenlijke doelen en belangen vast te stellen;
- het te weinig houvast bieden van bestemmingsplannen voor de waterhuishouding;
- de toenemende invloed van projectontwikkelaars;
- de niet heldere taakverdeling;
- de te rigide omgang met normen;
- het te sectoraal denken op alle niveaus;
- het te veel willen vragen van de burgers;
- het te veel denken in milieurendement;
- het niet op één lijn krijgen van verschillende disciplines;
- het ontbreken van stimulansen, zowel op financieel gebied als qua voorlichting;
- gebrek aan kennis.
Voor een deel hangen de knelpunten samen met de in de analyse behandelde begrippen 'voorbarige consensus' en 'voorbarige operationalisering' .
Dit kan worden voorkomen als veel aandacht wordt besteed aan de interdiscipl inaire samenwerking en t ijd en ruimte wordt gegeven voor de implementatie van innoverende technieken. Daarbij is het van belang op zorgvuldige w ijze met onzekerheden om te gaan.

5.2 Technisch-inhoudelijke aspecten

'·

Er zijn goede mogelijkheden om een duurzaam stedelijk watersysteem t e
realiseren. Daarbij bestaat deels consensus over doelstellingen en deels zijn
er nog verschillen in opvattingen aanwezig. Bijvoorbeeld: de één stelt dat
woonwijken hoog en droog moeten worden gelegd en dat zoveel mogelijk
regenwater moet worden geïnfiltreerd, de ander stelt dat woonwijken het
beste in een waterdicht pakket van komklei aangelegd kunnen worden. De
één stelt dat problemen met waterkwaliteit voorkomen kunnen worden
door minder open water aan te leggen, de ander stelt dat veel open water
van belang is voor het bufferen van water en ook voor de kwaliteit.
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Toch tekent zich wel een beeld af. Het abstracte begrip 'duurzame ontwikkeling' begint een vertaling te krijgen naar de praktijk.
De hoogte van het ambitieniveau waarop wordt ingezet, blijkt slechts voor
een klein deel te bepalen of de oorspronkelijke ideeën worden gerealiseerd
of niet. Omdat gemeenten geen referentie lijken te hebben voor de hoogte
van het ambitieniveau waarop ze de planvorming ingaan, is het de moeite
waard om in de nabije toekomst een invulling te geven aan het gewenste
minimale ambitieniveau.

5.3 Juridische aspecten
In de praktijk is weinig behoefte aan een verdere regeling van processen.
Regels kunnen zelfs contra-produktief werken, zoals bij het GWL-terrein
ervaren is ten aanzien van het Bouwbesluit en NEN-normen. Er treden
problemen op als regels worden toegepast op terreinen waarvoor ze niet
ontwikkeld zijn .
Waar wel behoefte aan is, is het regelen van het gebruik van constructiematerialen. Het blijkt moeilijk te zijn om bijvoorbeeld het gebruik van zink
voor de constructie van dakgoten te voorkomen .

5.4 Financiële aspecten
Wat - naast het uitvoeren van stimulerende projecten - de komende tijd
veel aandacht verd ient, is de manier waarop stedelijk waterbeheer wordt
gefinancierd. De huidige financieringsstructuur is nog teveel gericht op
'end of pipe'-technieken. Bronmaatregelen zijn daardoor moeilijk in te passen. Door financiële middelen van 'het einde van de pijp' naar 'de bron' te
schuiven kan wellicht het nadeel van bronmaatregelen ten opzichte van
'end of pipe' maatregelen worden opgeheven. Het is in ieder geval de
moeite van het onderzoeken waard . Hoe in de nabije toekomst een breed
integraal waterspoor kan worden geïmplementeerd verdient zeker de aandacht.
Het globale beeld is aanwezig dat het op een andere manier omgaan met
water niet duurder hoeft te zijn dan de standaard manier, en zelfs goedkoper kan zijn zoals bij Morra Park is ervaren . Desalniettemin kan het op
onderdelen duurder uitvallen, met name in de initiële fase, omdat hiermee
nog geen routine is opgebouwd en materialen (nog) niet altijd even goed te
verkrijgen zijn . Wat duidelijk uit het onderzoek naar voren komt, is dat het
planproces van projecten met een innovatief karakter omvangrijker is dan
dat van de standaard projecten. Dit leidt tot iets hogere kosten voor het
planproces.

5.5 Communicatieve aspecten
Om de nieuwe ideeën voor stedelijk waterbeheer de ruimte te geven die ze
nodig hebben, is het van belang meer onderzoek te doen, zodat meer
kennis beschikbaar komt, en veel voorbeeldprojecten uit te voeren. Bij die
voorbeeldprojecten moet niet uitsluitend worden gekeken naar de technische áspecten maar ook naar aspecten met betrekking tot het planproces.
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Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat
de manier waarop het planproces wordt doorlopen even bepalend is voor
de kwaliteit van het eindresu ltaat als de technisch-inhoudelijke kennis.
Ook het geven van aandacht aan hoe met normen en waarden omgegaan
moet worden kan de komende j aren van groot belang zijn. De interviews
illustreren het feit dat stagnatie in het planproces kan optreden als te rigide
met normen wordt omgegaan. Er is behoefte aan een meer concrete uitwerking van het begrip duurzaamheid, zodat mensen in de praktijk meer
houvast hebben en niet altijd terug hoeven te vallen op normen.
Het belang van goede voorlichting aan bewoners is regelmatig naar voren
gebracht. Het succes van plannen hangt hier sterk van af.
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6 Aanbevelingen NW4
In NW3 werd nauwelijks aandacht besteed aan stedelijk waterbeheer.
Geen van de geïnterviewden heeft aangegeven dat ze dat een bezwaar
vinden. Ook zonder hoofdstuk over stedelijk waterbeheer in NW3 zijn veel
processen van de grond gekomen. Dat wil niet zeggen dat ook in NW4 het
stedelijk waterbeheer nauwelijks aan de orde moet worden gesteld. Door
wel aandacht te geven aan stedelijk waterbeheer kan een stimulans worden gegeven en een stuk zelfherkenning worden opgeroepen .
De volgende door de geïnterviewden genoemde punten zijn specifiek van
belang voor het stedelijk waterbeheer:
- Het zou goed zijn als NW4 in het veld van bronmaatregelen tot 'end of
pipe' maatregelen een duidel ijk standpunt inneemt ten gunste van bronmaatregelen . Dat vraagt wellicht om een aanpassing van de financieringsstructuur.
- Er wordt nog veel gediscussieerd over de rol van het waterschap in de
stad. Het kan helpen als NW4 hier duidelijkheid over geeft. De aandacht
bij de processen kan dan verschuiven van taakverdeling naar samenwerking.
- Om de ontwikkeling van duurzame stedelijke watersystemen te ondersteunen is het gewenst dat er een nieuw soort Regiwa-regeling wordt
ingesteld waarmee gebiedsgerichte uitvoering van beleid wordt ondersteund door voorbeeldprojecten.
• Voor het welslagen van een duurzaam stedelijk waterbeheer is betrokkenheid van de burgers zeer belangrijk. NW4 kan een inspirerende bron
zijn voor het daadwerkelijk betrekken van burgers bij het stedelijk waterbeheer door overheden.
- Om voorbarige consensus en operationalisering te voorkomen is het
gewenst om in NW4 een tussenlaag van waarden en leidende principes
te formu leren. Het gat tussen het door iedereen ondersteunde abstracte
begrip 'duurzame ontwikkeling' en de operationele doelen {in de vorm
van normen) is nu te groot. Er bestaat op dit moment geen behoefte
aan nieuwe regelgeving van bovenaf. Eerder wordt een vangnet gewenst. De tussen laag met waarden en leidende principes kan als zodanig dienen. Het stedelijk waterbeheer kan daarmee inspelen op het
begrip 'zelfsturing' zoals dat in de visienotitie 'Ruimte voor water' naar
voren is gebracht.
- Te overwegen valt in NW4 invu lling te geven aan een minimum ambitieniveau voor de waterhuishoudkundige inrichting van nieuwe stedelijke
gebieden.

'·
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Bijlage 1
Duurzame ontwikkeling volgens deelnemers SOCOMA-workshop
In de periode van 22-25 september 1995 is te Deventer een workshop
georganiseerd voor SOCOMA (Source Control Management). SOCOMA is
een werkgroep die bestaat uit onderzoekers uit diverse landen. De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen en verspreiden van kennis en
ervaringen op het gebied van bronbeheersing. Hieronder wordt verstaan:
regenwaterbenutting, lokale behandeling van regenwater, infiltreren, grijswaterbenutting, etc. De werkgroep ressorteert onder de IAWO/IAHR 'Joint
Committee of Urban Storm Drainage'. Aan de deelnemers van de workshop namen onderzoekers deel uit de landen Engeland, Duitsland, Zwitserland , Frankrijk, Verenigde Staten, Japan en Nederland.
Ten behoeve van voorliggend project is aan de deelnemers gevraagd wat
zij verstaan onder duurzame ontwikkeling in het waterbeheer. Hieronder is
een selectie van de antwoorden gegeven. Opvallend daarbij is dat de aandacht vooral gericht is op het herstel van de natuurlijke waterkringloop en
in het geheel niet op het type rioolstelsel. Daarbij speelt waarschijnlijk een
rol dat het verbeterd gescheiden riool stelsel alleen in Nederland bekend is.
Voorbeelden:
- het bereiken van de natuurlijke situatie voor watersystemen;
- een ontwikkeling die een toename in de efficiëntie van de technieken
toelaat zonder de kosten al te veel te verhogen;
- geen menging van verontreinigingen van verschillende bronnen, de
waterbronnen niet uitputten, decentraliseren van water/afvalwater systemen, behandeling verontreinigingen zo dicht mogelijk bij de bron;
- alleen technieken toepassen die de bodem, het oppervlaktewater en
grondwater niet verontreinigen en waarvan bekend is dat deze op de
lange termijn geen negatieve effecten veroorzaken;
- het bereiken van de natuurlijke waterkringloop en het sluiten van de
kringloop van nutriënten;
- het water functioneert, met name ecologisch, zonder kunstmatige aanpassingen als een duurzaam systeem;
- in bestaand stedelijk gebied de afvoer naar open water en naar de zuivering beperken, in nieuwbouwgebied tevens alternatieve technieken als
benutting van regenwater gebruiken om de waterkringloop in balans te
brengen;
- het op lange termijn, generaties lang, leefbaar houden van de wereld,
waarin het water, bron van het bestaan, de belangrijkste plaats inneemt;
- het verminderen van de verontreiniging van het milieu door het energieen waterverbruik en het transport van water te verminderen, en het
creëren (of het trachten niet te vernietigen) van omstandigheden waarin
de natuur zich op zoveel mogelijk verschillende manieren kan ontwikkelen;
'•
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-

-

het verzekeren van de waterkringloop op de aarde waarbij de kunstmatige waterkringloop verbeterd wordt en de natuurlijke functie hersteld
wordt door infiltratie en berging van regenwater;
het beschermen en intact houden van de natuurlijke hulpbronnen voor
de komende generaties; inzake waterbeheer betekent dit dat niet meer
water gebruikt moet worden dan op natuurlijke wijze lokaal geleverd
kan worden en dat zoveel mogelijk een natuurlijke waterkringloop bereikt moet worden en de kwaliteit gewaarborgd moet worden; het energieverbruik, in het waterbeheer met name voor het verwarmen van
water, moet geminimal iseerd worden.
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