3\\\>

NEDERLAND LEEFT MET WATER

Voorontwerp
DEELSTROOMGEBIEDVISIESINHET
WERKGEBIEDZUID-HOLLANDZUID

VOORONTWERP

Deelstroomgebiedvisies in het
Werkgebied Zuid-Holland Zuid

Stuurgroep Deelstroomgebiedvisies werkgebied Zuid-Holland Zuid,
29 oktober 2002

.

()pnULLcU>

Inhoudsopgave
1

2

DEELSTROOMGEBIEDVISIES WERKGEBIED ZUID-HOLLAND ZUID

5

1.1

Achtergrond en doel

5

1.2

Reikwijdte, status en procedure

5

1.3

Organisatie en aanpak

6

1.4

Leeswijzer

H E TWERKGEBIED

2.1

3

8
9

Korteintroductie in het gebied

2.2

Hetwatersysteem

2.3

Huidig ruimtelijk beeld

9

DE WATERPROBLEMATIEK

5

6

11
13

3.1

Knelpunten in hetwatersysteem en waterbeheer

3.2

Toekomstige ontwikkelingen

14

3.3

Waterbeleid

15
e

4

9

13

3.3.1 Waterbeleid 21 eeuw

15

3.3.2 Beleidsontwikkelingen in het hoofdsysteem

16

DE WATEROPGAVE

21

4.1

Veiligheid

21

4.2

Waterkwaliteit

21

4.3

Wateroverlast (regionale systemen)

4.4

Watertekort

25

4.5

Bodemdaling

26

23

4.6

Kwantificering van deWateropgave

26

4.7

Ruimtelijke verbeelding wateropgave

29

VISIE, FUNCTIEGESCHIKTHEID EN THEMA'S

31

5.1

Inleiding

31

5.2

Integratie van Wateren Ruimte:deVisiekaart

5.3

Water als medesturend principe

32

5.4

5.3.1 Functiegeschikheidskaarten
5.3.2 Doorwerking richting ruimtelijke ordening
Nader uit tewerken thema's

33
33
34

5.4.1 Koersveenweidegebied
5.4.2 Dezoet-/zoutproblematiek
5.4.3 Water in de stad

34
36
37

31

PROGRAMMA 2015

39

6.1

Inleiding

39

6.2

Hoofdlijnen programma

39

6.3

6.2.1 Gebiedsgerichte maatregelen en studies
6.2.2 Verdere planvorming
Financiering

39
40
41

BIJLAGEN
1. Definities en begrippen
2. Huidige knelpunten in regionale systemen
3. Maatregelpakketten 2015

KAARTEN
-Koers huidig beleid
-Ruimtelijke verbeelding wateropgave
-Visiekaart

43

1

DEELSTROOMGEBIEDVISIES1 WERKGEBIED ZUID-HOLLAND Z U I D

1.1

Achtergrond en doel
Deafgelopen jaren zijn delen vanWest-Nederland meerdere malen getroffen door
wateroverlast als gevolgvan hevige neerslag. Ookde bijna overstromingen van de
grote rivieren van Nederland in 1993en 1995staan bij velen nog nadrukkelijk in
het geheugen gegrift. Inmiddels isduidelijk dat klimaatverandering,
zeespiegelrijzingenbodemdaling ervoor zorgen dat de waterhuishouding van
Nederland in de 21 e eeuw onder druk komt te staan. Hetgaat daarbij niet alleen
om situaties met teveel water, maar ookom situaties met te weinig water van een
voldoende kwaliteit. Oplossingen kunnen niet meer alleen in de vertrouwde
technische sfeer gezochtworden. Noghogere dijken en meer pompcapaciteit zijn
niet langer voldoende!
In februari 2001 hebben Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen in de
startovereenkomstWaterbeheer 21' eeuw (WB21)hetvoornemen uitgesproken om
in 17Nederlandse deelstroomgebieden te komen tot deelstroomgebiedvisies (zie
kaart 1).Doelvan de deelstroomgebiedvisies isin de eerste plaats de regionale
inbreng te leveren in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)dat begin 2003
gesloten wordt.Genoemde partijen maken hierin afspraken over per
stroomgebied te treffen maatregelen
Een deelstroomgebiedvisie heeft als centraal doel om opbasis van landelijk
afgesproken principes en uitgangspunten eensystematisch beeld te schetsen van
zowel de waterproblematiek alsde richting waarin (ruimtelijke) oplossingen
gezocht moeten worden om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Het
schaalniveau van hetdeelstroomgebied biedt mogelijkheden om bestaande
bestuurlijke grenzen te overstijgen om zodoende tot goede en afgewogen
oplossingen te komen. Het principe van 'nietafwentelen' geldt hierbij als
uitgangspunt. Tegelijkertijd moet de Deelstroomgebiedvisie een handvat bieden
voor acties en maatregelen. Immers, het waterbeheer vraagt om snel en actief
handelen.Voordat doel iseen maatregelenpakket voorde middellange termijn
(2015) opgenomen.

1.2

Reikwijdte, status en procedure
Deelstroomgebiedvisies zijn koersdocumenten waarin oplossingenrichtingen en
maatregelen worden voorgesteld teneinde tijdig te kunnen anticiperen op
toekomstige perioden met grotewateraanvoer en perioden met watertekorten.
Hoewel waterkwaliteit ookde nodige aandacht krijgt, ligt het accent op overlasten tekortsituaties. Echter, de oplossing en/ofverbetering van
waterkwaliteitsproblemen kan ook ruimtelijke gevolgen mee zich meebrengen.
Deambitie voor de deelstroomgebiedvisies ligtin het inzichtelijk maken van de
ruimtebehoefte van het watersysteem envan de sturende werking van waterdoelstellingen voor het ruimtelijke beleid.Daarbij dient erwel rekening mee
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Delen van het werkgebied Zuid-Holland Zuid behoren totverschillende deelstroomgebieden. Feitelijk gaat het daardoor ook om meerdere gebiedvisies in het werkgebied.
Vandaar dat de meervoudsvorm in deze rapportage aangehouden wordt.

gehouden teworden dat het schaalniveau van het deelstroomgebied, een zekere
globaliteit met zich meebrengt. Gedetailleerde locale invullingen en/of
beschrijvingen passen niet bij dit schaalniveau. Aan de andere kant ismet het
maatregelenpakket voor de middellange termijn (2015)voor bepaalde
deelgebieden al een relatief concrete invulling gegeven aan het gewenste
programma voor de komende jaren.
Een deelstroomgebiedvisie isgeen wettelijk planfiguur zoals een streek-of
bestemmingsplan. Devisie krijgt pas inhoud en doorwerking waarneer partijen
zich eraan gebonden voelen en maatregelen en plannen in hun eigen planning- en
handelingskader opnemen. Bijtoekomstige ruimtelijke plannen moet
bijvoorbeeld straks 'traceerbaar' zijn ofrekening isgehouden met de
streefbeelden en de oplossingsrichtingen uit de deelstroomgebiedvisies. Dit houdt
in dat de deelstroomgebiedvisies een essentieel onderdeel zijn van de Watertoets.
Het uitvoeren van deWatertoets, zijnde het procesvan vroegtijdige informering,
advisering, afweging en uiteindelijk beoordeling van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten, is eveneens vastgelegd in de
Startovereenkomst Waterbeheer 21 e eeuw. Bijafwijkingen moet zowel
argumentatie alsde consequentie(s) van die keuze voor het (toekomstige)
waterbeheer inzichtlijk gemaakt zijn. Dedeelstroomgebiedvisies zullen beleidsmatig worden vertaald in het Beleidsplan Milieu enWater van de provincie en de
waterbeheersplannen enwaterkeringsbeheersplannen van de waterbeheerders.
Daarnaast zullen de deelstroomgebiedvisies belangrijke bouwstenen vormen voor
partiële herzieningen van streekplannen. Tevens leveren de deelstroomgebiedvisies belangrijke inhoudelijke informatie voor ruimtelijke plannen en waterplannen op een lager schaalniveau zoals structuurvisies, landinrichtingsplannen, g e
biedsgerichte projecten en gemeentelijke waterplannen.
Het nieuwe waterbeleid vergtveel nieuwe inspanningen van uiteenlopende
partijen. Daarom isgekozenvoor een zorgvuldige procedure,alvorens de visie
daadwerkelijk door de provincie en waterschappen medio 2003 zal worden
vastgesteld.Algemene voorlichting en voor specifieke doelgroepen georganiseerde
discussiebijeenkomsten vormden in het voortraject de basisvan de gevoerde
communicatie.
Diecommunicatie zal met ditVoorontwerp regiospecifiek worden uitgebouwd.
Immers, de problematiek en de te kiezen maatregelen verschillen sterk per
gebied. Deuitkomsten zullen,voor zover mogelijk, betrokken worden bij de
vaststelling van het Ontwerp in december 2003.Dat document zal eind januari
voor een schriftelijke reactie aan een groot aantal betrokken partijen worden
aangeboden. De uit deze inspraakronde voortvloeiende opmerkingen worden
(medio 2003) meegewogen bij de definitieve vaststelling door Provinciale Staten
van Zuid-Holland en de algemeen besturen van de betrokken waterschappen en
het ministerie vanVerkeer en Waterstaat.

1.3

Organisatie en aanpak
Hetwerkgebied Zuid-Holland Zuid omvat de beheersgebieden van de
hoogheemraadschappen van de Krimpenerwaard en van deAlblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, dewaterschappen Goeree-Overflakkee, DeGroote Waard,

IJsselmonde en DeBrielse Dijkring, het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden. Dedeelstroomgebiedsvisies zijn onder regievan de provincie ZuidHolland opgesteld in samenwerking met de genoemdewaterschappen, de
vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten en de ministeriesV&Wen LNV.
Het werkgebied voor de deelstroomgebiedsvisies Zuid-Holland Zuid is
weergegeven op kaart 1.3.Daarbij zijn eveneens zijn de aangrenzende
deelstroomgebieden opde kaart aangegeven.Voor de uitwerking van de
deelstroomgebiedsvisies in Zuid Holland isom praktische redenen voor het
zuiden gekozen voor uitwerking binnen het bestaande samenwerkingsverband
van de waterschappen (W7).
Kaart1 3 Indeling inwerkgebieden in Zuid-Holland

Bijhet opstellen van deze deelstroomgebiedsvisies isgebruik gemaakt van de
waterstructuurplannen 2 zoals door dewaterbeheerders voor delenvan het
plangebied opgesteld zijn. Deze plannen hebben belangrijke informatie verschaft
over het watersysteem, de met het waterbeheer na testreven doelen, kansen,
De regionale waterbeheerders anticiperen reeds nadrukkelijk op de nieuwe interactie
tussen water en ruimtelijke ordening. Heel concreet is hierbij de ontwikkelingvan
zogenaamde waterstructuurplannen. Voorde Krimpenerwaard, Goeree-Overflakkee,
Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden en de Brielse Dijkring zijn deze reeds opgesteld.
Waterschap GrooteWaard wil een waterstructuurplan opstellen in 2003, waterschap
IJsselmonde in 2004.

knelpunten en mogelijke ruimtelijke oplossingen. Daarnaast isop basisvan de
ruimtelijke ordeningsplannen en de NieuweKaartvan Nederland een analyse
gemaakt van de ruimtelijke opbouw van het gebied en het ruimtelijk beleid op
hoofdlijnen. Deze basisinformatie is in dit hoofdrapport beknopt weergegeven. In
het bijbehorende achtergrondrapport isveel meer, veelal technische informatie,
tevinden over deze onderwerpen.

1.4

Leeswijzer
Debasis voor ditvisiedocument istweeledig.Enerzijds zijn de wateraspecten
breed geanalyseerd, beginnend vanuit de huidige problematiek doorkijkend naar
de toekomst met deverwachtte klimaatsveranderingen in het achterhoofd.
Anderzijds, wat speelt er binnen de ruimtelijke ordening en wat isde koers die
het huidig ruimtelijk beleid laat zien.Dezebeide aspecten zijn weergegeven in
hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2geeft hieraan voorafgaand een inleiding met de
beschrijving van de huidige situatie in het gebied. Hoofdstuk 4gaatvervolgens in
op de wateropgave, wat is nodig aan aanpassingen aan het watersysteem om de
klimaatsveranderingen te kunnen opvangen. In hoofdstuk 5worden twee
aspecten behandeld: thema's en de visie.Uit de analyses rondom water en
ruimtelijk beleid zijn duidelijke thema's naarvoren gekomen, waarvan op dit
moment de ontwikkelingsrichtingen nog erg onduidelijk zijn. Ookbepalen deze
thema's de uitkomsten van de waterproblematiek. Uitwerking van deze thema's
zal leiden tot een bijsturing van de resultaten van dezevisie.Verderwordt in dit
hoofdstuk een visie gegeven op hoe water en ruimtelijk beleid allianties kunnen
vormen. In het laatste hoofdstuk wordt een programma van maatregelen
gepresenteerd voor de komende 15jaar.
Samenvattend hebben de deelstroomgebiedsvisies voor het werkgebied ZuidHolland Zuid devolgende vijf hoofdcomponenten:
1. de wateropgave, zoals die in hoofdstuk 4 omschreven is en weergegeven is
op de kaart "Ruimtelijk verbeelding wateropgave" ;
2. een omschrijving en aanduiding van een procesmatige aanpak voor
nadere uitwerking van een drietal thema's (hoofdstuk 5);
3. een visie op hoe dewateropgave gecombineerd kan worden met de
ruimtelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 5),deze visie isweergegeven op de
"Visiekaart \
4. een aanzet tot het uitwerken van functiegeschikdieidskaarten, gericht op
een sturende werking in de ruimtelijke planning voor de korte termijn
(hoofdstuk 5);
5. een setvan maatregelen voorde periode tot 2015(hoofdstuk 6).
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H E T WERKGEBIED

2.1

Korte introductie in het gebied
Het werkgebied Zuid-Holland Zuid ligt grotendeels in de provincie Zuid-Holland
envoor een klein deel in de provincie Utrecht. Het gebiedwordt gekenmerkt door
afzonderlijke eilanden en waarden gelegen in de delta van Nederland. Grofweg is
onderscheid te maken in zeekleigebieden in het westen enveengebieden in het
oosten.Voor hun watervoorziening en hun waterafvoer zijn de gebieden sterk
afhankelijk van de omringende rivieren.Veranderingen in het riviersysteem, zoals
de opening van de Haringvlietsluizen en het meer ruimte geven aan de rivieren,
zijn directvan invloed opde watersystemen van de deelgebieden.
In de kleigebieden (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rozenburg, Hoeksche
Waard, IJsselmondeen het Eiland van Dordrecht) komt plaatselijk zoute kwel voor
(naar het zuidwesten meer dan in het oosten).Deakkerbouw, het weinig
bebouwde landelijk gebied en de natuurgebieden geven deeilanden een open
landschap metvelevergezichten.Aan de zeezijde van de eilanden Goeree en
Voorne is het landschap kleinschaliger door de duinen met daarachter gelegen
kleinschalige grondgebonden tuinbouw. Deopen structuur van IJsselmonde en
het Eiland van Dordrecht isvrijwel verdwenen door de verdergaande
verstedelijking van Rotterdam en Dordrecht.
In deveengebieden (Krimpenerwaard,Alblasserwaard) is geen ofvrijwel geen
zoute kwel.Het landschap ishier eveneens open, maar heeft door de
strokenverkaveling, develesloten en de weidegebieden een andere uitstraling dan
de kleigebieden. Deopen structuur van deAlblasserwaard staat aan de randen wel
onder enigeverstedelijkingsdruk. Door de kleibodem is het landschap van de
Vijfheerenlanden anders opgebouwd dan hetveenweidegebied. Hetismeer een
mozaïek van boomgaarden, akker-en grasland.

2.2

Het watersysteem
Waterbeheerders
Het watersysteem van het werkgebied Zuid-Holland Zuid omvat de watersystemen
van devolgende waterbeheerders:
• Waterschap Goeree-Overflakkee;
• Waterschap DeGroote Waard;
• Waterschap IJsselmonde;
• Waterschap DeBrielse Dijkring;
• Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard;
• Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden;
• Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden;
• Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland;
• Provincie Zuid-Holland (grondwater).

Watersystemen
Binnen het watersysteem worden grondwater, regionale watersystemen (inclusief
stedelijkwater) en het hoofdsysteem onderscheiden. Rijkswaterstaat is beheerder
van het hoofdsysteem dat bestaat uit het benedenrivierensysteem, de Nieuwe
Waterweg, het Hollandsen Diep, het Haringvliet en hetVolkerak. De
waterschappen beheren de zogenaamde regionale systemen. Deprovincie ZuidHolland isbeheerder van het grondwatersysteem.
Regionale watersystemen in relatie tot het hoofdsysteem
De regionale systemen hebben hydrologisch onderling geen of nauwelijks een
relatie met elkaar. Dezerelatie iserechterwel via het rijkswater en via het
grondwatersysteem (bijv. Krimpenerwaard Zuidplaspolder). Deinteractie van
het hoofdsysteem met het regionale systeem vindt plaats opde zogenaamde
"blauwe knooppunten". Een BlauwKnooppunt is debenaming voor een locatie
waar sprake isvan een significante uitwisseling van water tussen het hoofd- en
regionale watersysteem. Deblauwe knooppunten zullen, naar het zich nu laat
aanzien, een sleutelrol gaan spelen bij het toepassen van de richtlijnen van de
Europese Kaderrichtlijn Water. In het bijzonder gaat het daarbij om het maken
van afspraken, voor deze locaties, tussen de betrokken waterbeheerders, over de
frequentie en omvangvan dewateruitwisseling en overde kwaliteitvan het
uitgewisselde water (deblauwe knooppunten zijn weer gegeven opde kaart
"Ruimtelijke verbeelding wateropgave").
Regionale Watersystemen
Het maaiveld en de oppervlaktewaterpeilen invrijwel het gehele gebied liggen
lager dan de gemiddelde waterstand van de omringende rivieren en de zee.Als
gevolg hiervan moet met behulp van gemalen het overtollige water op het
buitenwater uitgeslagen worden.Alleregionale beheersgebieden beschikken over
een stelsel van hoofdwatergangen waarmee water afgevoerd kan worden naar
boezemstelsels, rivieren en overig rijkswater. Vanuit de boezemstelsels wordt het
overtollige water vervolgens uitgeslagen op rivieren of overig rijkswater.
Indroge rijden, wanneer water wordt ingelaten, wordt de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de bemalingsgebieden voor een belangrijk deel bepaald door
de kwaliteit van het Rijn-en Maaswater. Alhet ingelaten water is afkomstig van
de omliggende rivieren. Ineen, wat weersgesteldheid betreft, gemiddeld jaar
varieert hetvolumepercentage ingelaten water van deverschillende beheersgebieden in de zomer van 15% tot 70%.Indrogejaren kan dit percentage variëren van
85%tot 100%.Genoemde percentages geven aan welk deel van het
oppervlaktewater in het beheersgebied in de zomer uit inlaatwater bestaat.
Doorpeilverschillen tussen de rivieren en het polderwater infiltreert veel
rivierwater in de bodem waarna het aan de randen van regionale beheersgebieden
gedeeltelijk weer opkwelt. Daarnaast kweltwater vanuit het dieper gelegen
grondwater naar het oppervlaktewater. In het oosten van het werkgebied is het
kwelwater, uitgezonderd een klein gebied in het centrum van de Alblasserwaard
en deVijfheerenlanden, zoet. Meernaar het westen krijgt het kwelwater een brak
karakter.

Relaties met aangrenzende
deelstroomgebieden
Vanuit hetwerkgebied Zuid-Holland Zuid liggen erop twee onderdelen relaties
met aangrenzende deelstroomgebieden. Aan de ene kant isdat de
zoetwaterleverantie vanuit het Brielse Meerrichting Delfland (Deelstroomgebied
Midden-Holland). Enaan de andere kant is dat hetwaterbeheer in het LingeMerwedesysteem (Deelstroomgebied Rivierengebied). Derelatie met Zeeland
(Deelstroomgebied Zeeland)isvanwege deredelijk stabiele situatie in de
Grevelingen en in het KrammerVolkerak buiten beschouwing gelaten.
Relatie met Deelstroomgebied Midden-Holland
Sinds 1988maakt Delfland gebruik van aanvoervan water uit het Brielse Meer.
Het grootste deel van de tijd heeft Delfland aan deze aanvoer voldoende. Het
water uit het Brielse Meerisafkomstig uit het Spuien wordtvia de Bernisse
(maximaal 23m3/s)aangevoerd. Deze aanvoervoorziening en het water uit het
Brielse Meerwaterwordt tevens voor De Brielse Dijkring en voor de industrie in
het Europoort-Botlekgebied gebruikt. Deveiligstelling van dezewaterleverantie is
tussen DeBrielse Dijkring, Delfland en Rotterdam vastgelegd in een drie-partijenovereenkomst.Vooralsnog wordt ervanuit gegaan dat deze waterleverantie
gewaarborgd is.
Relatie met Deelstroomgebied Rivierengebied
DeLingeboezem speelt een belangrijke rol in de afwatering van de Tieler-en Culemborgerwaarden, DeBetuwe en deVijfheerenlanden. Debetrokken provincies
en waterbeheerders hebben het initiatief genomenvoor een studie naar het beheer
van de Lingeboezem.

2.3

Huidig ruimtelijk beeld
Voor het maken van de deelstroomgebiedsvisies is het nodig een blik tewerpen op
de toekomst; nietalleen opde toekomstvan het waterbeheer, maar ookop andere
teverwachten ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.Wat is de uitgezette
koers in het huidig beleid?
Voor het in beeld brengen van de uitgezette koersvoor de periode 2010-2020,
zijn regionale en nationale plannen gebruikt: devijfde nota ruimtelijke ordening,
de streekplannen, het structuurschema groene ruimte II,de langetermijnvisie op
deZuidvleugel en de nota Belvédère.
Debijgevoegde kaart (Koers huidig beleid)geeft de trend in deveelheid aan
beleidsvoornemens weer. Dezekaart moet dus nietgezien worden als een
weergavevan het huidig vigerend beleid, hij gaat ietsverder door het aangeven
van trends zoals die afgeleid kunnen worden uit deels het vigerend beleid en deels
niet formele planvormen (zoals Deltametropool etc). Opdekaart zijn beide
planvormen weergegeven.
De zonevan Europoort totaan deDrechtsteden isaangegeven als stedelijk
bundelingsgebied. Verstedelijking van de Deltametropool moet, in devisie van
het Rijk, met name binnen dergelijke bundelingsgebieden plaatsvinden.
Belvédèregebieden diebinnen het plangebied liggen zijn; Krimpenerwaard,
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Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Voorne-Bernisseen Goeree. De Zeeuws /ZuidHollandse eilanden, de Hoeksche waard, het Rivierengebied en het Groene Hart
zijn in deVijfde Nota aangewezen als Nationale Landschappen, gebieden die op
basisvan bijzondere cultuurhistorische en/ of landschappelijke waarden
specifieke aandacht behoeven. Naast de Ecologische Hoofdstructuur is ookde nog
te realiseren 'natte as'als beleidsvoornemen aangegeven.

Intermezzo:Natte As
Realiseringvan de natte as kan positieve effecten hebben voor onder andere het
waterbeheer. Duidelijk is echter dat de natte asin het oostelijk deel van het
werkgebied thans op onvoldoende draagvlak kan rekenen. Deprovincie ZuidHolland ziet om deze reden voorlopig afvan een nieuwe ruimteclaim. Gekozen
wordt vooreen benadering die optimaal wil inspelen op de huidige
gebiedsprocessen (o.a. uitvoering Strategische Groenprojecten en landinrichting).
Daarbij wordt voorlopig prioriteit gelegd bij de realisering van de al vastgelegde
(P)EHS.Realisering van de reguliere ecologische verbindingen verloopt overigens
verrevan gemakkelijk in verband met budgetverschuivingen bij het Rijk.
Inafwijking van bijvoorbeeld het SGR2is daarom het conceptvan de natte as op
de bijgevoegde "Visiekaart" niet aangegeven met een van noord naar zuid
lopende blauwe zone.Aangezien een groot deel van devastgelegde ecologische
verbindingszones in de Krimpenerwaard en deAlblasserwaard wellicht een rol
kunnen spelenbij de invullingvan de wateropgave, is deze aanpak opde "Visie
kaart" gevisualiseerd met een zeer brede blauw geblokte zone.Met deze zone
wordt geen nieuwe ruimteclaim ten behoeve van water geïntroduceerd, wel wordt
ermee aangegeven dat gezocht wordt naar gescliikte combinatiemogelijkheden
tussen ecologische verbindingszones en 'blauwe' doelstellingen.

In de niet-verstedelijkte gebieden is het ruimtelijk beleid gericht opbehoud en
waar mogelijk versterkingvan de landbouwfunctie. In bepaalde deelgebieden (o.a.
Krimpenerwaard) wordt de landbouwfunctie echter afgestemd op meer ruimte
voor natuur- en landschapswaarden. Intensieve recreatie concentreert zich vooral
langs de kust van GoereeenVoorne.Sommige, met formele plandocumenten,
gaan uit van een toenemende verstedelijkingsdruk opVoorne-Putten.Ditwijkt af
van de gebiedsvisie van de gemeenten waarinjuist behoud van het open karakter
centraal staat. Enigeverstedelijkingsdruk lijkt zich ookin de Noordrand en/of
Oostrand van de Hoeksche Waard te manifesteren. Deze zones zijn om deze reden
samen metVoorne-Putten aangegeven als zoneswaar mogelijke uitbreiding van
het stedelijk ruimtebeslag in de toekomst aan de orde kan zijn. Uitbreiding van
glastuinbouw speelt opVoorne en IJsselmonde. Recent hebben Provinciale Staten
van Zuid-Holland de bestaande concentraties rondom Brielle en in de Polder
Nieuw-Reijerwaard aangemerkt als duurzamme glastuinbouwlocaties.
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3

D E WATERPROBLEMATIEK

3.1

Knelpunten in h e t watersysteem en waterbeheer
Dehuidige knelpunten met hier en daar een doorkijk naar de toekomst worden
in deze paragraaf besproken.Voordetailopmerkingen wordt verwezen naar
bijlage 2.
Veiligheid
Het hoofdsysteem ismomenteel niet ingericht om deverhoogde maatgevende
rivierafvoer van 16.000m3/sbij Lobith veilig op te vangen.Vandaar dat een
Planologische Kernbeslissing (PKB)wordt voorbereid, waarin riviervemiimende
maatregelen wordenvoorgesteld. Door uitvoeringvan dezemaatregelen zal het
hoofdsysteem uiterlijk in 2015de genoemde maatgevende rivierafvoer veilig
kunnen verwerken. Overigens,wordt ervan uitgegaan dat door
klimaatverandering de rivierafvoeren tot 2100nogveider zullen toenemen.
Bovendien wordt een grote zeespiegelstijging verwacht, waarop geanticipeerd zal
moeten worden. Met namevoor de Kopvan Goeree geldt dat een deel van de
zeeweringen voorde komende 50jaarversterking behoeft. VoorVoorne zijn alleen
reguliere zandsupleties aan de orde.Verdervoldoen de primaire waterkeringen op
een aantal locaties niet aan de eisen.
Vanwege de toegenomen verstedelijking ophet Eilandvan Dordrecht moet het
huidige beschermingsniveau (1/2000) tegen overstroming vanuit de omliggende
rivieren worden heroverwogen.
Wateroverlast
In alle gebieden van Zuid-Holland Zuid is enkele malen (o.a.in september 1998 en
2001)sprake geweestvan wateroverlast alsgevolgvan hevige neerslag.Dit speelt
zowel in stedelijk gebied als in het landelijk gebied. Erzijn deelgebieden met
duidelijke bergingstekorten. Naarverwachting nemen de omstandigheden die tot
overlast kunnen leiden in de toekomstverder toe.
Watertekort
Er zijn momenteel geen problemen met watertekort. De rivieren hebben tot op
heden onder alle omstandigheden kunnen voorzien in de (inlaat)waterbehoefte.
Door het Rijk wordt conform het "Kierbesluit"(Haringvliet)de functionaliteit van
(oude ofin dat kader verplaatste) inlaten gegarandeerd na gedeeltelijke opening
van de Haringvlietsluizen. Eenverminderde wateraanvoer door de rivieren in
drogejaren in combinatie met een opdringende zouttong bij lage rivierafvoeren
en hogere zeespiegel kan in de toekomst echter eenverdelingsvraagstuk en als
gevolg daarvan eventueel eenwatertekort opleveren. Deze problematiek staat
centraal in de lopende Zoetwaterstudie Midden-Nederland
Waterlcwaliteit
Voor zover uit de bemonstering op de meetpunten kan worden afgeleid is
gemiddeld 30tot 40%van de in Zuid-Holland Zuid onderzochte wateren
biologisch gezond. Behalve eutrofiëring treedt ook verzilting op. Eutrofiëring
treedt in delen van het werkgebied onder meer opdoorvervuiling door diffuse
bronnen.Verzilting ontstaat door zoute kwel.Eutrofiëring en verzilting worden
o.a. bestreden door middel van doorspoeling met zoet rivier water.Van de
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nutriënten neemt de fosforconcentratie geleidelijk af, behoudens in gebieden met
zoute kwel.Datgeldt niet voor stikstof.
Veelvuldig zijn er ook te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen.
Waterkwaliteits-verbeteringen treden hierbij slechts zeer traag op.Deoorzaak ligt
vooral in de moeilijk te bestrijden diffuse lozingen.Verderwordt als
waterkwaliteitprobleem ervaren. Degrote wisselingen in chloridegehalten, als
gevolgvan het stopzetten in bepaalde perioden van de waterinlaat uit de rivieren,
wordt verder als een waterkwaliteitsprobleem ervaren. Het schommelende
chloridepeil heeft vooral consequenties voor de aquatische natuurwaarden. Deze
waarden hebben baat bij een duidelijke keuze:ofzoet ofbrak of zout! Tenslotte
vormt het gebrek aan ecohydrologische variatie een knelpunt.
Systeemkenmerkende verschillen tussen voedselrijk en voedselarm en tussen zoet
en brak komen te weinig tot uitdrukking.

3.2

Toekomstige ontwikkelingen
Verwachte veranderingen klimaat en consequenties
Deerkenning dat het klimaat verandert is nauwelijks nogeen discussiepunt.
Vaststaat dat de temperatuur stijgt. Endat heeft grote gevolgenvoor het
waterbeheer. Door thermische expansie (warm water neemt meer ruimte in) en
het smelten van landijs stijgt de zeespiegel. Deneerslagverandert zowel qua
hoeveelheid als intensiteit. InNederland worden de winters natter en de zomers
droger. Buien zullen in korte tijd meer neerslag brengen dan tot nu toe het geval
is.
Smeltende gletsjers en een veranderend neerslagpatroon hebben ooktot gevolg
dat rivierafvoeren toenemen in nattejaargetijden en afnemen in droge
jaargetijden. Een afnemende rivierafvoer in de zomer zal het verdelingsvraagstuk
voor zoetwater prangender maken. In combinatie met de stijgende zeespiegel kan
dat leiden tot een versneld verziltingsproces in Zuid-Holland Zuid, met name in de
diepe polders opde eilanden.
Dedoorwerking van de klimaatsverandering op het grondwatersysteem blijft
naar alle waarschijnlijkheid ook niet zonder gevolgen. Degrondwateroverlast en
tekort problematiek zal toenemen. In de duinsystemen (hieris geen beheerst peil)
zal mogelijk de grondwaterstand stijgen. Een mogelijke toename van
kwelstromen, opde Zuid-Hollandse eilanden betreft het mogelijk nieuwe
kwelstromen,in dewaarden gaat het om versterking van bestaande kwelstromen.
Doorde verwachtte temperatuurstijging zullen de waterkwaliteitsproblemen
naarverwachting invooral de zomerse periode toenemen. Ditzaleen grotere
inspanning vergen aan het realiseren van dewaterkwaliteitsnormen. Als gevolg
van het vigerend beleid mag echter opverbetering van dewaterkwaliteit gerekend
worden ,waardoor de negatieve effecten mogelijk niet zogroot zijn. Door
temperatuurstijging neemt echter de kwetsbaarheid van watergangen voor
verslechtering van dewaterkwaliteit (eutrofiëring) toe,vooral als de watergangen
(nog)niet robuust zijn ingericht (voldoende breedte en diepte).Enerzijds leidt
temperatuurstijging tot een toename vandeverdamping,waardoor de
waterdiepte tot kritische grenzen kan zakken. Anderzijds leiden hogere
temperaturen tot lagere zuurstofgehalten in hetwater (sneller zuurstoftekorten).
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Bodemdaling
Naast de klimaatverandering heeft een groot deelvan Nederland te maken met
bodemdaling.Vooreen gelijkblijvend risiconiveau zullen ook om die reden
maatregelen moeten worden getroffen. InZuid-Holland Zuid wordt de
bodemdaling veroorzaakt door een geleidelijke kanteling van Nederland: het
zuidoostelijk deel van Nederland veert nog opna de laatste ijstijd, waardoor het
noordwestelijk deel daalt. Een andere oorzaak van bodemdaling is het oxideren
van veenpakketten. Hetveenwordt afgebroken als het door drooglegging en
bewerking aan de lucht wordt blootgesteld.

3.3

Waterbeleid
3.3.1

Waterbeleid 21 e eeuw

DeCommissie Waterbeheer 21•eeuw heeft oplossingsrichtingen geadviseerd voor
het waterbeleid. Het Kabinet en deTweede Kamer hebben de adviezen
overgenomen (NotaAnders omgaan met water).Ten aanzien van de wateroverlast
problematiek heeft de commissie een drietrapsstrategie geïntroduceerd. Naar
aanleiding hiervan zijn drietrapsstrategieën oftritsen ontwikkeld voor andere
wateraspecten.
Dedrietrapsstrategieën gaan uit van ruimtelijke en technische oplossingen van
problemen zodra die zichvoordoen. Destrategieën geven een denkkader om de
waterproblematiek aan te pakken.
Destrategieën richten zich opdrie doelen:
• wateroverlast: eerstvasthouden, dan bergen en pas in laatste instantie
terugvallen op afvoeren;
• watertekort: eerstvasthouden, dan bergen en pas in laatste instantie
terugvallen op inlaten;
• waterkwaliteit: eerst schoon houden/voorkomen van vervuiling, in eerste
instantiewordt een gebied zodanig ingericht en gebruikt dat zomin mogelijk
vervuiling optreedt naar het grond- en oppervlaktewater. Alsdat niet
voldoende isworden maatregelen getroffen om schone en vuile waterstromen
te scheiden en schoon naar minder schoon te laten stromen. Enwanneer dit
alles onvoldoende soelaasbiedt, is ten slotte zuiveren 3ofverdunnen of
doorspoelen van verontreinigde stromen vereist. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de trits voorwaterkwaliteit zoals gebruikt binnen de
Deelstroomgebiedvisies in hetwerkgebied Zuid-Holland Zuid, zich richt op
hetwatersysteem, exclusief de waterketen. Onder verbeteren van de
waterkwaliteit wordt gedoeld op zowelvermindering van de verontreinigende
stoffen alsverbetering van deaquatisch-ecologische kwaliteit.
Om de drietrapsstrategieën in de praktijk te kunnen brengen, isruimte nodig.
Daarom stelt het Kabinet in de nota Anders omgaan met water':
• water dient medesturendte zijn in de ruimtelijke ordening;
• er dient ruimtevom'waterteworden gecreëerd;

1

Onder "zuiveren" moet worden verstaan "zuiveren binnen het regionale watersysteem"
(dus bv.de natuurlijke zelfreiniging m.b.v.natuurvriendelijke inrichting), dus niet
zuiveringdoor awzi's (dat isde eerste trap, namelijk voorkómen van vervuiling van het
regionaal systeem).
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•
•

waar mogelijk meervoudigruimtegebruik toepassen door meerdere functies,
zoalswaterberging en recreatie, in een gebied te combineren;
alle besluiten metruimtelijkeconsequenties toetsen op de consequenties voor water
(dewatertoets).

Het in overeenstemming brengen van het watersysteem met de toekomstige
opgaven in Nederland gaat geld kosten. Bestuurders dienen op advies van de
Commissie uit te gaan van:
• geenafwentelingvan kosten en verantwoordelijkheden naar andere partijen;
• eengezamenlijkeverantwoordelijkheidvoor het leefbaar houden van dit land,
inclusief het voorkomen en oplossen van waterproblemen.
Hoe zijn deze drietrapsstrategieën gebruiM? (zie ook hoofdstuk 4)
Zoals reeds opgemerkt geven de tritsen een denkkader aan waarbij pas in laatste
instantiewordt teruggevallen opminder duurzame en kwetsbaarder technische
oplossingen. Deeerste stap uit de drietraps strategieën heeft de voorkeur.Als er
aan dezevoorkeursoplossing bepaalde doorslaggevende negatieve aspecten kleven
wordt verder gezocht naar een oplossingsrichting binnen devolgende stap.Zokan
men tenslotte bij de laatste trap uitkomen.
Ditbetekent datvoor elke probleemsituatie een expliciete afweging moet worden
gemaakt.Waar mogelijk heeft die afweging plaatsgevonden. Zozijn de
mogelijkheden voor vasthouden in de bodem nagegaan maar is tegelijkertijd
geconstateerd dat die optie slechts zeerbeperkt kan worden toegepast. Immers,
het verschil tussen maaiveldhoogte en waterpeil isover het algemeen gering in
het werkgebied Zuid-Holland Zuid. Behalvede mogelijkheden waarin flexibel
peilbeheer kan worden toegepast,worden de mogelijkheden voorvasthouden in
de bodem ook bepaald door de bodemgesteldheid. Het uitbreiden van de
mogelijkheden voorvasthouden worden dan ookvoornamelijk gezocht in het
uitbreiden van de oppervlakte aan open water.
Dematewaarin verdere afwegingen binnen de tritsen gemaakt zijn variëren per
deelgebied.Vooreen aantal andere deelgebieden isbijvoorbeeld de keuze tussen
de eerste en tweede trap opengelaten. Beideopties geven mogelijkheden. Echter,
bij gebiedsgerichte uitwerkingen zal blijken welke optie de meest kansrijke is.
Duidelijk is dat bij de nadere uitwerking en/of invulling van de locatiegerichte
oplossingen verdere afwegingen gemaakt moeten gaanworden, dit in samenhang
met andere mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.
3.3.2

Beleidsontwikkelingen in het hoofdsysteem

Haringvlietsluizen
DeHaringvlietsluizen zijn een belangrijk regelmechanisme in het hoofdsysteem
om de peilen voor de scheepvaart veilig te stellen, de extreme hoogwaterstanden
te reduceren, de zoetwatervoorraad op peil te houden en de zoutindringing te
beperken.
Het Rijk streeft ernaar om de Haringvlietsluizen stapsgewijs te gaan beheren
volgens 'Getemd Getij' (conform het vastgestelde beleid in deVierde Nota
Waterhuishouding). Deeerste stap is het 'op een kier zetten' van de
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Haringvlietsluizen per i januari 2005.Dehiermeeverbandhoudende problemen
en/of randvoorwaarden zijn beschreven in de toelichtende noten onder Figuur 3.3.
DeStaatssecretaris van Verkeeren Waterstaat heeft op 5juni 2000 het Kierbesluit
definitief vastgesteld. Dit besluit isop9juni 2000gepubliceerd in de
Staatscourant. Iedere stap dieverder gaat dan de 'Kier' doorloopt hetzelfde
besluitvormingsproces als het Kierbesluit. De'Kier' zal uitgebreid gemonitord
wolden. Dezegegevens worden gebruikt om de 'Kier' te evalueren en eventuele
besluitvorming inzake Getemd Getij voor te bereiden.
Beheer Haringvlietsluizen en wateropgave
Hoewerken deverschillend beheersscenario's voor het Haringvliet doorop de
wateropgave. Dewateropgave, zoals die in hetvolgende hoofdstuk uitgewerkt zal
worden, is uitgewerkt in termen van:
• veiligheid (hoofdssysteem);
• waterkwaliteit (hoofdsysteem en regionaal systeem);
• wateroverlast (regionaal systeem);
• watertekort;
• bodemdaling.
In een workshop met deskundigen van Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van
de Projectgroep Deelstroomgebiedvisies in hetwerkgebied Zuid-Holland Zuid is
nagegaan hoe de drie mogelijke beheersscenario's van de Haringvlietsluizen
zullen doorwerken opdewateropgave zoals die in hetvolgende hoofdstuk is
uitgewerkt. Bij het kwalitatief inschatten van de effecten zijn de klimaatscenario's
meegewogen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Kwalitatieve inschatting effecten beheersscenario's
Haringvlietsluizen

Aandachtsgebieden
Veiligheid
Wateroverlast
Watertekort (kwantitatief)
Waterkwaliteit
-chloride
-owrig

Scenario's Ooptie
(huidige
situatie)
O
O
O

Kierbesluit
(uitgangspunt)

Getemd-Getij
O
O

0
O
O

0«

0"
0

QJI4)

_

O»

O»

Bodemdaling

X

X

X

Wateronllrekkinguit hethoofdsysteem t.b.v.
openbaredrinkwatervoorziening

o

2

Q4l

3)5)

2

o4)
—negatief effect
Xgeen directerelatie
Oneutraal

ï)
2)
3)

4)

5)

Mits kunstwerken worden aangepast anders negatief effect op watertekort en
bodemdaling
Kans op herstel brakke watersystemen en visintrek.
Door compensatie kansen voor meeliften oplossen wateroverlast-, watertekort- en
overige waterkwaliteitsproblematiek. Voor het waterschap De Brielse Dijkring is er
geen mogelijkheid om het oplossen van de wateroverlastproblematiek mee te
koppelen. Bij Getemd Getij geldt bovendien dat meekoppelen van de watertekorten waterkwaliteitsproblematiek niet mogelijk is aangezien compensatie dan niet
meer binnen het eigen beheersgebied kan plaatsvinden.
Uitgaande van de randvoorwaarde dat de functionaliteit van de innamepunten
behouden blijft. Over de invulling van het begrip functionaliteit bestaat verschil
van inzicht tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.
Geldt met name voor de Hollandsche IJssel met inachtneming van 4.

Beheer Vollcera

k-Zoommeer

Voor h e t beheersgebied van het waterschap Goeree-Overflakkee is de relatie m e t
h e t beheer o p h e t Volkerak-Zoommeer zeer relevant. Het betreft m e t n a m e de
slechte waterkwaliteit op dit m o m e n t . Goeree-Overflakkee laat voor circa 3000 ha
water in v a n u i t het Volkerak Zoommeer, doch vanwege van d e blauwalgvorming
in de z o m e r m a a n d e n m o e t de inlaat vaak gestopt worden. In h e t kader van de
lopende IVD-studie (Integrale Verkenning Deltawateren) w o r d t een brakke
oplossing voor het Volkerak-Zoommeer overwogen. Consequentie is d a n d a t de
inlaatmogelijkheden voor zoet water vervallen. In d a t geval zal e r een
compensatie v a n u i t de n o o r d r a n d (Haringvliet) m o e t e n plaatsvinden waarvan de
consequenties thans nog niet k u n n e n w o r d e n overzien. Daarom is er vooralsnog
v a n u i t gegaan dat h e t Volkerak-Zoommeer zoet blijft. DeWateropgave is d a a r op
gebaseerd. Duidelijk is wel dat de wateropgave zal wijzigen (wateraanvoer en/of
retentie van zoet water) als h e t Volkerak- Zoommeer brak wordt.
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Ruimte voor het hoofdsysteem
In overeenstemming met de regeringsstandpunten 'Ruimte voor de Rivier' en
'Anders omgaan met water',wordt binnen de Rijn-Maasmonding gezocht naar
mogelijkheden om via rivierverruiming de toename van de maatgevende afvoeren
op tevangen, zonder daarbij opgrote schaal dijken te moeten verhogen. Deze
ruimte wordt in eerste instantie buitendijks gezocht door vergroting van het
rivierprofiel. HetAdviesIntegraleVerkenning Benedenrivieren en de
tussenrapportage van de Spankrachtstudie maken echter nu al duidelijk dat, om
de toename van de afvoeren opkorte termijn (2015)op te kunnen vangen, er in de
Rijn-Maasmonding zeerwaarschijnlijk binnendijks geen maatregelen getroffen
behoeven te worden.
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4

D E WATEROPGAVE

4.1

Veiligheid
Dewateropgave wordtvoor eenbelangrijk deel bepaald door de noodzaak om de
toename van afvoer van rivierwater op te kunnen vangen. Maatregelen hiervoor
worden zoveel mogelijk buitendijks uitgevoerd, door verruiming van het
rivierprofiel.
Binnendijks kunnen tot 2015maatregelen nodig zijn in o.a. het landelijk gebied
van het Eiland van Dordrecht (via een extra geul door Polder de Biesbosch)4.Voor
de langere termijn zou extra ruimte gevonden kunnen worden door de aanleg van
zogenaamde GroeneRivieren*.
ViadeVolkeraksluizen zal een belangrijk deel van de hoge rivierafvoeren van Rijn
en Maasafgeleid kunnen worden naar hetVolkerak-Zoommeer, om uiteindelijk
via de Oosterschelde in de Noordzee te geraken. Demaximale zoekruünte zoals
bepaald in de Spankrachtstudie isweergegeven op de kaart "Ruimtelijke
verbeelding wateropgave", de maatregelen vloeienvoort uit een verkenning van
allemogelijkheden. In de loopvan ditjaar zal eenverder selectie plaatsvinden van
de maatregelen zoalsdie zijn aangegeven in deze maximale zoekruimte.
Voor het ophogen van de dijken zal extra ruimte nodig zijn. Deze ruimteclaim is
door sommigewaterschappen reeds vastgelegd in dekeurvan het waterschap, en
wordt in die gevallen niet meer opgevoerd in dewateropgave. In andere gevallen
zijn iventarisaties nog gaande en moetvastlegging nog plaatsvinden.

4.2

Waterkwaliteit
Hoofdsysteem
Bijzondere aandacht verdient dewaterkwaliteit.Voor de waterkwaliteit wordt
gestreefd overal tevoldoen aan de normen die gesteld zijn in de vigerende
beleidsnota's (o.a.Vierde NotaWaterhuishouding). Doel isop korte termijn het
bereiken van het niveau maximaal toelaatbaar risico (MTR)en op langere termijn
een verwaarloosbaar risico (VR).In het vigerende Beheersplan Rijkswateren 20022004staat aangegeven hoe de Rijkswaterstaat dit doet door de emissies te
beheersen volgens de stand der techniek, de diffuse bronnen aan te pakken en de
naleving van dewettelijke regels te bevorderen door o.a. te zorgenvoor een
adequate handhaving.Voorde Rijn-Maasmonding voldoet het rivierwater
inmiddels voorverreweg de meeste stoffen aan de MTRof isbeter, doch voor
enkele stoffen nog niet helemaal. Dekwaliteitvan het rivierwater in de monding
is overhet algemeen van eenzelfde kwaliteit alshetwater opde punten waar het
de Nederlandse grens overkomt. Datbetekent dat erin Nederland in het algemeen
geen afwenteling van lozingen richting zeeplaatsvindt. Dekwaliteitvan liet water
in het hoofdsysteem wordtvrijwel geheel bepaald door het beheer buiten
Nederland.

"Momenteel wordt onderzocht ofdeze maatregel vooruitlopend opde PKBin combinatie
met het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht kan worden uitgevoerd. Medio
december 2002/januari 2003moet hierover een besluit vallen.
5
Groene Rivieren zijn in feite uiterwaarden tussen twee dijken waarbij lage afvoeren geen
water doorheen stroomt, maar diebij hoogwater wel meestromen. Zekunnen voor
landbouwkundige doeleinden worden gebruikt of als natuur en/of recreatie gebied: ze
zijn, kortom, 'groen'.
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Via de zgn.blauwe knopen vindt uitwisseling plaats tussen het hoofdsysteem en
het regionale water. Ookhet regionalewater moet, net alshet hoofdsysteem,
voldoen aan de normen van deVierde NotaWaterhuishouding en daarnaast aan
de eisen die in de vigerende provinciale waterhuishoudingsplannen zijn
opgenomen. Dekwaliteit van het via de blauwe knopen geloosdewater op het
hoofdsysteem is thans echter nog niet opalle punten gelijk aan de kwaliteit van
het ontvangende water van het hoofdsysteem (endus van het water dat eventueel
ook is ingenomen).Dit kwaliteitsverschil vormtvoor het hoofdsysteem een diffuse
bron en zou punt van overleg tussen de betrokken beheerders kunnen zijn en op
den duur kunnen leiden tot het maken van afspraken.
Regionale systeem
In Zuid-Holland Zuid geldt voorde waterkwaliteit als uitgangspunt dat alle
wateren biologisch gezond moeten zijn. Datbetekent dat zichdaarin een
aquatisch ecosysteem bevindt dat in evenwichtverkeert enwaarin diverse planten diersoorten voorkomen. Ditis een algemene basiskwaliteit die geldtvoor alle
wateren. Doorgaans horen hierbij ook de grenswaarden (MTR-waarden)voor
diverse stoffen zoals nitraat en fosfaat. Voorgebieden met een hogere
functiedoelstelling (natuurgebieden, ANL-gebieden en ecologische
aandachtsgebieden) geldt - afhankelijk van het gebied - de algemene
basiskwaliteit ofeen hogere waterkwaliteitsdoelstelling.
Naast deze doelstellingen en categorieën zoalsvastgelegd in het
waterbeheersplan, zijn er ook gebieden waar kansen liggen om een hogere
waterkwaliteit te realiseren met natuurwaarden die alleen voorkomen in
bijzonder schoon water ofin situaties met bijzondere hydrologische condities.
Voorbeelden zijn gebieden met schoon kwelwater, plekken aan de
binnenduinrand, natuurgebieden die hydrologisch geïsoleerd zijn of kunnen
worden van minder goed omgevingswateren gebieden met sterke brakke kwel en
nog te ontwikkelen natte natuurgebieden.
In een aantal gevallen isnu reeds sprake van een bijzonder kwaliteit en is weinig
meer nodig dan een duurzame veiligstelling. In andere gevallen is de
waterkwaliteit al beter dan in de omgeving, maar is een optimalisatie mogelijk.
Opweer andere plekken isdat nog niet het geval en zijn maatregelen nodig om de
potenties tot uitdrukking te laten komen. Soms ook is nu nog geen sprake van
bijzondere waarden, maar zal er natuur worden ontwikkeld die - indien in
belangrijke mate ook alsopen water - grote kansen biedtvoor aquatische
waarden.
Degebieden met kansen voor hogere waterkwaliteit, dewaterparels, zijn
weergegeven op de kaart "Ruimtelijke verbeelding wateropgave". Dekaart zal nog
worden aangevuld met de categorie "prioriteitsgebied verbetering waterkwaliteit".
Dit zijn gebieden waar een extra inspanningvoorverbetering van de
waterkwaliteit gewenst is,deels door middel van ruimtelijke maatregelen. Het
betreft gebieden met een matige tot slechte kwaliteit en een aantal gebieden
(zoals natuurgebieden en directe omgeving), die met een beperkte extra
inspanning een hogere kwaliteit kunnen krijgen. Deelsvallen deze samen met de
hiervoor genoemde 'waterparels'.

Voorzuivering bij inlaatpunten: koppeling regionale en hoofdwatersysteem
Vooralle deelgebieden iseenschatting gemaaktvan de benodigde ruimte voor het
verbeteren van dewaterkwaliteit van het inlaatwater. Viavoorzuivering kan de
kwaliteit van het ingelaten rivierwater wordt verbeterd (bezinking zwevende
stoffen enverlaging mineralengehalte).Voorzuivering kan plaatsvinden door
middel van plassen, moerassen en slotenstelsels. Een koppeling met waterberging
(waar dit relevant is)en/of natuur ligt dus voor de hand. Deze aanpak sluit aan bij
het positioneringsprincipe. Hetvoorgezuiverde water wordt allereerst benut voor
functies die schoon water nodig hebben, zoals natuurgebieden en stedelijke
water.
Deze gebieden zijnweergegeven opde kaart "Ruimtelijke verbeelding
wateropgave" en in paragraaf 4.6verder besproken.
Bijde maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit wordt ingezet op alle
drie stappen uit de drietrapsstrategie voor waterkwaliteit Voorzuivering wordt
hierbij gezien als een maatregel in de i e trap (voorkomen vanvervuilingvan het
regionale systeem).Demogelijkheden in de i e trapworden ook volopbenut bij de
aanpak van lozingen binnen het beheersgebied in het kader van deWVO.

4.3

Wateroverlast (regionale systemen)
Demogelijke toekomstige wateroverlast-problematiek isdoor de waterschappen
per deelgebied gekwantificeerd. Hierbij isuitgegaan van de klimaatscenario's
zoals die zijn opgesteld door de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Deze
scenario's omschrijven inwelke mate de temperatuur, de neerslag en
zeespiegelstijging in de toekomst mogelijk zullenveranderen. De Commissie
Waterbeheer heeft midden en maximum scenario's opgesteld voor 2050 en 2100.
In deze deelstroomgebiedsvisie is uitgegaan van het zogenaamde
maximumscenario voor 2050.Ditscenario komt nagenoegovereen met het
middenscenario 2100(alleen neemt de zeespiegelstijging in het middenscenario
meer dan evenredig toe).Debelangrijkste kenmerken van de verschillende
scenario's zijn samengevat in tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Klimaatscenario's volgens de Commissie Waterbeheer 21 c eeuw
2050
Middenscenario
neerslagintensiteit

2100

Maximum-scenario

Middenscenario

Maximum-scenario

+10%

+ 20%

+ 20%

+40%

zeespiegelrij zing

+25 cm

+45 cm

+ 60 cm

+ 1 1 0 cm

RijnafVoer zomer
(nv/sec)

-3a - 9 %

-5 a -19 %
17.600 m 3 /sec

17.600
m 3 /sec

18.000 m 3 /sec

4.560 m 3 /sec

4560

5.320 m 3 /sec

buien

maatgevende Rijnafvoer (nu 16.000

16.800
3

m /sec

3

m /sec)
maatgevende Maas
afvoer (nu 3.800
m'/sec)
bodemdaling

4.180
m 3 /sec

m J /sec
2 - 6 0 cm

Normering regionale wateroverlast
Denormering voor regionalewateroverlast is op landelijk niveau nog in discussie.
Daarom heeft men binnen het samenwerkingsverband integraal waterbeheer
Zuid-Holland Zuid, in afwachting van een landelijk normeringssysteem, gekozen
voor werknormen. Devolgende functies worden hierbij onderkend met
bijbehorende werknormen:
1:10 s 7
-veehouderij
1:25
-akkerbouw
1:25
- fruitteelt
-hoogwaardige land- en tuinbouw
1:50
-glastuinbouw
1:50
-extensief stedelijk gebied
1:100
-intensief stedelijk gebied
1:500
-natuur
afhankelijk van natuurdoeltype
Verdere randvoorwaarden zijn:
• Metbetrekking tot de duur van de calamiteit kan door gebrek aan
statistische informatie weinig worden gezegd.
• Erwordt gekozen voor normeren per peilgebied en niet per afzonderlijke
functie.
• Met betrekking tot het maaiveldcriterium wordt uitgegaan van het laagst
gelegen 5%oppervlak van het gebied.
• Bovenstaande nonnen hebben betrekking op een overschrijding van het
referentiepeil. Het referentiepeil is het peil waarbij de laagste5%
inundeert.
• Zowel de normen voor inundatie als het maaiveldcriterium betreffen
ondergrenzen.
'Betekentdateensinde10jaar het referentiepeil overschreden wordt.
:
VoorhetHHSvandeAlblasserwaard en deVijfheerenlanden isvoorveehouderij 1/50gebruikt.
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De resultaten vandezeberekeningen (voor zover er gerekend is,zieook paragraaf
4.6) zijn vervolgens omgezet in zoekgebieden voorvasthouden en/of bergen. Deze
zijn weergegeven opde kaart "Ruimtelijke verbeelding wateropgave" en
samengevat in paragraaf 4.6.
Stedelijk Water
Dewateropgave van het stedelijk gebied isintegraal meegenomen als onderdeel
van het regionale systeem. Duswelke opgave precies binnen het stedelijk gebied
ligt is nietweergegeven. Een punt van zorg in Zuid-Holland Zuid isde geringe
bergingscapaciteit in het bestaand stedelijk gebied.Alsrichtlijn voor nieuw
stedelijk gebied en als aanbeveling voor bestaand stedelijk gebied wordt voor het
open water een percentage van 10%aangehouden. In het huidige stedelijk gebied
ligt dit percentage veellager, zoligt het open water oppervlakte in Rotterdam
binnen het beheersgebied van het waterschap IJsselmondetussen de 2en5%.
Daarnaast isdewaterkwaliteit in een aantal stedelijke gebieden een punt van
zorg.
Dewateropgave in de stad isal groot en zal in de toekomst nogverder toenemen.
Deruimtelijke inpassingvan deze(ontwerp)opgave vormt een belangrijke
uitdaging. In het volgende hoofdstuk wordt opdeze opgave/uitdaging nader
ingegaan worden.

4.4

Watertekort
In het kadervan de Startovereenkomst WB21worden verkenningen uitgevoerd
naar een mogelijk tekort aan zoet water in de zomer. Dezeverkenningen hebben
zowel een landelijke (Landelijke Droogtestudie) als een regionale component.
Directie Zuid-Holland voert deze regionale verkenning voor haar beheersgebied
uit, samen met andere regionale partners (studie Zoetwatervoorziening Midden
WestNederland).Delandelijke en regionale verkenningen lopenvan 2001 tot
2003en voeden nadrukkelijk opelkaar afgestemd. Van 2003 tot 2006kan er,
afhankelijk van de resultaten van deverkenningen, gewerktworden aan verdere
planvorming en (voorbereiding van) uitvoering van maatregelen. In hoeverre
voorraadvorming daadwerkelijk nodig zal zijn is afhankelijk van het onderzoek
over de watervoorziening in West-Nederland.
Voor het berekenen van de grootte van devoonaadberging zijn, in afwachting van
de resultaten het onderzoek Zoetwatervoorziening Midden West-Nederland, twee
scenario's voorgesteld. Bij beide scenario'swordtverondersteld dat gedurende een
bepaalde periode waterinlaat door kwalitatieve of kwantitatieve omstandigheden
met mogelijk is.Bovendien wordt een geringe peildaling (tussen de 10en 50 cm,
afhankelijk van de lokale situatie in het watersysteem) wordt geaccepteerd. De
volgende scenario's zijn gehanteerd:
- minimumscenario: 7dagen niet inlaten;
- maximumscenario: 14dagen niet inlaten.
Deresultaten zijn weergegeven in tabel 4.7in paragraaf 4.6.Dezoekgebieden voor
voorraadberging zijn nog niet opde Kaart "Ruimtelijke verbeelding wateropgave"
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weergegeven. Locatiekeuze hiervoor moet nog plaatsvinden. Zowel bij de
locatiekeuze alsbij de inrichting moet goed rekening worden gehouden met de
mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Functiecombinaties met
wateroverlastproblematiek en/ofvoorzuivering lijken mogelijk.
Bijde bepaling van de maximaal aanvaardbare peildaling dient echter ook het
effect opde waterkwaliteit te worden meegewogen. Diepeildaling is sterk
afhankelijk van de resterende waterdiepte na peildaling.Voor waterkwaliteit
wordt uitgegaan van minimaal 50cm in sloten en 1m in hoofdwatergangen.
Waterdieptes mogen in sloten niet ldeiner zijn dan 30cm en 70cm in
hoofdwatergangen.

4.5

Bodemdaling
DeCommissie Waterbeheer 21 e eeuwstelt dat de bodemdaling in de
veenweidegebieden moet worden vertraagd. Daarvoor moet het peilbeheer
worden aangepast en de landbouw in deze gebieden geëxtensiveerd. De landbouw
verbreden met onder meer inkomsten uit 'groene"of 'blauwe' diensten vormt
hierbij nadrukkelijk een optie.
Het Kabinet stelt voor dat de daarvoor verantwoordelijke overheden besluiten tot
een terughoudend peilregime in sommige veenweidegebieden. Deze voorgestelde
maatregelen hebben echter consequenties voor dewateropgave. Zo zal het
opzetten van de peilen leiden tot vermindering van de berging in het
watersysteem.
Echter, ten aanzien van het onderwerp bodemdaling in veenweidegebieden wordt
indit verband nog geen richtinggevende keuze voorgesteld. Argument daarvoor
isde gevoeligheid van deze materie en de consequenties die dit kan hebben voor
het agrarisch grondgebruik. Bovendien is de effectiviteit van bijvoorbeeld het
opzetten van peilenverre van duidelijk. Ookde instrumentering van het
zogenaamde "vernattingsbeleid" is nogonvoldoende uitgewerkt. Het tijdbestek
van de totstandkoming van ditdocument is te kort om die discussie goed te
kunnen voorbereiden en verantwoorde keuzen te kunnen presenteren. Daarom
wordt in paragraaf 54.1 gepleitvoor een apart thematraject.

4.6

Kwantificering van de Wateropgave
Tabel 4.6geeft een overzicht van de wateropgave, zoals die opdit moment
geconcretiseerd kan worden voorde regionale watersystemen. Ook zijn de
geschatte kosten voor realisatie weergegeven. Deafweging binnen de tritsen heeft
nog niet in gelijke mate plaatsgevonden. Invrijwel alle gevallen houdt dit in dat
zulks nog zal moeten plaatsvinden.
Vooreen verklaring van in de tabel gebruikte begrippen wordtverwezen naar
bijlage 1.In tabel 4.6 zijn de gebieden met potentieel hogere waterkwaliteit -zie
paragraaf 4.2 -dewaterkwaliteitsparels, niet weergegeven.
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Tabel4.6 Wateropgave regionale watersystemen
Beheersgebied

De Brielse
Dijkring

GoereeOverflakkee"

Groote Waard

IJsselmonde

Krimpenerwaard 16

Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden

Wateropgave componenten 8

Benodigd
Oppervlak9

Geraamde
investerin

open water uitbreiden of piekberging
(wateroverlast)
voorraad berging (watertekort)
voorzuiveren (waterkwaliteit)
open waterberging (wateroverlast)

400"

g10
(106 Euro)
36

Duizenden

PM

150

15

185 ha

13

vasthouden (wateroverlast)
afvoeren (wateroverlast)
aanvoeren (aanvoerkanaal, watertekort)

120 h a

9

voorzuiveren (waterkwaliteit)
open wateruitbreiding of piekberging
(wateroverlast)
voorraadberging (watertekort)
voorzuiveren (waterkwaliteit)
open wateruitbreiding of piekberging
(wateroverlast)
voorzuiveren (waterkwaliteit)/voorraadbergen
(watertekort)
piekbergen (wateroverlast)
voorraadberging (watertekort)
calamiteitenberging (zoekgebied)
voorzuiveren (waterkwaliteit)
open water uitbreiden (wateroverlast)

10 h a

1

366

37

36i 14
50 ha

36

oorzuiveren (waterkwaliteit)
TOTAAL

8

14

210 h a

38515 ha

5
35

50 ha

5

140 h a

8
8
PM

150 h a

3900 ha
100 h a

10

300

35

100

10

305917

307

Deraming van de benodigde oppervlakten is zeer voorlopig en zalworden bijgesteld als
de studie naar de zoetwatervoorziening Midden West-Nederland afgerond is.
9
Netto-oppervlaktes binnendijkse maatregelen
10
Voor voorzuivering isvoor verwerving en inrichting een basis bedrag van 100.000 Euro/ha
aangehouden. De andere posten zijn door de regionale waterschappen ingeschat, dit
verklaart de verschillen in kosten/ha voor de verschillende regio's.
11
Gerekend met een peilstijging van 0,50 m (dus in totaal 2 106m 3 ).
12
Aangenomen is dat het Volkerak-Zoommeer zoet blijft.
13
Dit betreft de compensatie van de zoetwateraanvoer bij De Kier in een brede integrale
variant inclusief waterberging, natte natuur en recreatie.
14
14 daagse periode, laagdikte voorraadberging 50 cm, toegelaten onderschreiding
polderpeil 15cm. Bij een 7daagse periode zonder water inlaat is geen extra berging
nodig.
15
Ongeveer 70%van de wateropgave ligt in het stedelijk gebied. De opgave is gebaseerd op
voorlopige uitkomsten van de watersysteemanalyse.
16
Voor de Krimpenerwaard zijn in de tabel wateropgave oppervlakten aangegeven welke
overgenomen uit de globale deelstroomgebiedsvisie omdat exacte gegevens vanuit een
watersysteemanalyse nog niet beschikbaar zijn. De calamiteitenberging (zoekgebied) is in
het waterstructuurplan opgenomen.
17
Bij dit totaal zijn calamiteitenberging (Krimpenerwaard) en voorraadberging (Brielse
Dijkring) niet meegenomen. Door het combineren van componenten van de
waterberging (zoals voorzuivering in combinatie met open water uitbreiding) kan dit
totaal lager uitvallen.
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Toelichting bij de tabel
Betreffende Waterkwaliteit isvoor alledeelgebieden een schatting gemaakt van
het benodigde oppervlak tenbehoevevanvoorzuiveringbij deinlaatpunten (zie
ookparagraaf4.2).Bijdewaterkwantiteitsproblematiek liggen er duidelijke
accenten per deelgebied.Insommige gevallen isde opgavegebaseerd op(model)
berekeningen, in andere gevallen betreft het nogschattingen. Deramingvan de
benodigde oppervlakten ten behoevevanwaterberging zijn zeervoorlopig en
zullen worden bijgesteld alsdestudie naar dezoetwatervoorziening MiddenWestNederland afgerond is.
Deregionale accenten worden hieronder kort toegelicht.
• Waterschap deBrielseDijkring heeft eenschatting gemaakt van de
problematiek rondom wateroverlast.Alsmaatregelen worden voorgesteld een
combinatievan uitbreidingvan deoppervlakte openwater en piekberging (dus
berging opland).Gebiedsgerichte uitwerking moet duidelijk maken wat de
werkelijke mogelijkheden zijn. Betreffende watertekort geldt dat erop dit
moment tweekleinere inlaatpunten zijn diewater inlaten vanuit het
Haringvliet.Dezeinlaatpunten zullenworden verlegd in het kader van
gedeeltelijke openstelling Haringvlietsluizen. Hierna zijn er alleen nog
inlaatmogelijkneden vanuit het Spui.Voorhet realiserenvan een
zoetwaterbuffer/voorraadberging (nodigbij het tijdelijk niet kunnen inlaten
vanwater vanafhet Spui),waarbij aan dewatervraagvan zowel het
waterschap, gemeenteRotterdam alshet hoogheemraadschap van Delfland
wordtvoldaan, moetworden gedacht aan een oppervlakvan enkele
duizenden hectaren.
•

•

•

•

Waterschap Goeree-Overflakkee heeft eenwateropgavevoor wateroverlast
berekend en heeft bepaald dat een combinatievanvasthouden in debodem,
openwaterberging binnen het huidigewatersysteem enextra afvoercapaciteit
deproblematiek kan oplossen.Betreffende dewatertekort situatie is een
combinatie uitgewerkt met deaanlegvan eenstrook natte natuur waarin
plaats isvoor een aanvoerkanaal ter compensatievan beperkte
aanvoermogelijkheden bijgewijzigd beheervan de Haringvlietsluizen.
WaterschapDeGrooteWaard heeft eenwateropgavevoor wateroverlast
berekend.Dezeisvoorlopigvertaald in een uitbreidingvan de oppervlakte
openwater (berging) mogelijk in combinatie met piekberging (berging op
land).Gebiedsgerichte uitwerking moet duidelijk makenwat de andere
mogelijkheden zijn bij toepassingvan detrits.Verder iserbehoefte aan
voorraadberging om periodes metwatertekort tekunen overbruggen.
Waterschap IJsselmondeheeft eenschattinggemaaktvan dewateroverlast
problematiek.Alsmaatregel wordtvoorgesteld een combinatie van
uitbreidingvan het oppervlakte openwater in combinatie met piekberging
(dusbergingopland).Gebiedsgerichte uitwerking moet ookhier duidelijk
maken wat de praktische mogelijkheden zijn.Noguit tevoeren
detailberekeningen zullen dete maken afwegingen binnen de trits kunnen
ondersteunen.
HetHoogheemraadschap van deKrimpenerwaard heeft een schatting
gemaaktvan dewateroverlastproblematiek. Vooraldoor middel van
piekberging in natuurgebieden zijn ermogelijkheden omdit aan te pakken.
Alsenigewaterbeheerder binnen Zuid-Holland Zuid isvoordit gebied een
calamiteitenberging aangegeven.Ookvoorziet het hoogheemraadschap een
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behoefte aan voorraadberging. Dediscussie moet nog gevoerd worden tussen
de diverse overheden (waterschappen, gemeenten en provincie) of
calamiteitenberging wel moet worden vastgelegd en als zodanig bestemd.
Het Hoogheemraadschap voor deAlblasserwaard en deVijfheerenlanden heeft
eenwateropgave voorwateroverlast berekend en zoekt de oplossing
vooralsnog in het uitbreiden van de oppervlakte aan openwater
(systeemvergroting). Gebiedsgerichte uitwerking moet duidelijk maken wat de
werkelijke mogelijkheden zijn.

4.7

Ruimtelijke verbeelding wateropgave
Dekaart "Ruimtelijke verbeelding wateropgave" geeft een weergavevan de
ruimtelijke claim voorde wateropgave. Devoornaamste basisvoor dezekaart zijn
de door dewaterschappen opgesteldewaterstructuurplannen (Alblasserwaard en
deVijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Brielse Dijkring en Goeree-Overflakkee) en
de Spankracht studie.Voorde resterende tweewaterschappen is een invulling
gegeven opbasis van expertjudgement
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VISIE, FUNCTIEGESCHIKTHEID ENTHEMA'S

5.1

Inleiding
In de afgelopen maanden is uitgebreid stilgestaan bij de probleemanalyse in het
wergebied Zuid-Holland Zuid. Dezeis uitgediept voor de thema's water en
ruimtelijke ordening. Beide zijn gevisualiseerd op kaart: "Ruimtelijke verbeelding
wateropgave" en "Koers huidig beleid". Deze kaarten vormen de basisvoor een
visie op hoewater en ruimtelijke ordening gecombineerd kunnen worden. Dit is
weergegeven opde "Visiekaart".Deze zalworden besproken in de paragraaf 5.2.
Demedesturende rolvanwater wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3. Daarbij
wordt ookstilgestaan bij de thans beschikbare en nogverder te verbeteren
functiegeschiktheidskaarten. Ookde doorwerking richting ruimtelijke ordening
komt hierbij aan bod.
Verder zijn er drie thema's benoemd (zoet-zout, toekomst veenweidegebied en
stedelijk waterbeheer) dievragen om een nadere uitwerking vanuit een
gecombineerd water en ruimtelijk perspectief. Dezethema'svragen om een
nadere uitwerking op grond waarvan in de toekomst keuzes gemaakt kunnen
worden. Deze nog niet gemaakte keuzes spelen opverschillende niveaus. Deze
drie thema's zullenworden besproken in paragraaf 5.4.

5.2

Integratie van Water en Ruimte: de Visiekaart
De "Visiekaart" zoomt in opallianties tussen de wateropgave en de koers van het
huidig ruimtelijk beleid. Hetstreven naar meervoudig ruimtegebruik vormt
hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dekaart geeft geen totaalbeeld van alle
ruimtelijk relevante zaken, maar concentreert zich op devraagstukken waar de
wateropgave samen met ruimtelijke ontwikkelingen combinatiemogelijkheden
kan opleveren. Metander woorden:waar liggen kansen voor hetsamengaan van
dewateropgave met de ruimtelijke ontwikkelingen die in het gebied spelen of
gaan spelen.
Het streven naar regionale differentiatie vormt een tweede uitgangspunt. Voor
een aantal deelgebieden zijn ruimtelijke strategieën voor de realisatie van de
wateropgave aangegeven. Dekansrijkheid ofwenselijkheid van de realisatie van
de wateropgave wordt opdeVisiekaartverbeeldt door de dichtheid van de blauwe
vierkante blokjes opeen specifieke locatie.
Stedelijke
band/bundelingsgebied
Zoals eerder gesteld is het realiseren van dewateropgave in het stedelijk gebied
een uitdagende opgave!Binnen bestaand stedelijk gebied moet uitbreiding van de
waterberging een belangrijke plaats krijgen binnen de stedelijke
herstructureringsopgave. Daarnaast lijken de ecologische hoofdstructuur,
bufferzones en parkgebieden rondom de stad kansrijk voor realisatie van de
wateropgave. Ook zijn er kansen voorwaterberging als onderdeel van
landschapsontwikkelingin de stadsrandzone (o.a realisatie project "650 ha" op
Midden IJsselmonde, onderdeel van Mainportontwikkeling Rotterdam).
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Veen weidegebieden
Voor realisatie van de wateropgave in deAlblasserwaard wordt vooral gezocht
naar mogelijkheden voor het vergroten van de oppervlakte aan openwater. Op de
Visiekaart wordt aansluiting gezocht bij het karakteristieke slagenlandschap van
het veenweidegebied. In deVijfheerenlanden wordt dewateropgave bij voorkeur
gerealiseerd binnen het mozaïek van bestaande en nieuwe natuurgebieden. In de
Krimpenerwaard is een tweedeling te zien. In het noordelijk deel is de aanpak
zoals in deVijfheerenlanden, in het zuidelijk deel zoals in de Alblasserwaard.
Eilanden
Ten zuiden van destedelijke band liggen de 'eilanden' HoekscheWaard,VoornePutten en Goeree-Overflakkee.
Het noordelijke deelvan de HoekscheWaard enVoorne-Putten,dat het meest
onder stedelijke druk staat, moet de landschapontwikkelingszone gezien worden
alsmogelijke bondgenoot voor dewateropgave.Waterretentie wordt gekoppeld
aan het krekenpatroon en kan hier meeliften met de ruimtelijke ontwikkelingen.
Ookin de overige delen van het agrarisch gebied iswaterberging gekoppeld aan
het krekenpatroon perspectiefrijk.
OpGoeree-Overflakkee wordt de wateropgave bij voorkeur gerealiseerd in kieken
en in combinatie met devoorzuiveringslocatie (dit geldt ookvoorde andere
voorzuiveringslocaties)en de koppeling daarvan met nieuwe natuurgebieden. In
de duinzone moeten de kansen voor het vasthouden van gebiedseigen water
benut worden.Ookde gebieden die brakker zullen worden onder invloed van de
zouter wordende deltawateren zijn aangegeven.
Natte as
In afwijking van bijvoorbeeld deel 1van het tweede Structuurschema Groene
Ruimte ishet concept van de natte as opdeVisiekaart niet aangegeven met een
van noord naar zuid lopende blauwe pijl.Aangezien een groot deel van de
vastgelegde ecologische verbindingszones in de Krimpenerwaard en de
Alblasserwaard een bijdrage zouden kunnen leveren aan het aan de natte as ten
grondslag liggende gedachtegoed, isdeze aanpak op de kaart gevisualiseerd met
een zeer brede blauwgeblokte zone.Metdeze zone wordt geen nieuwe
ruimteclaim ten behoevevan water geïntroduceerd, wel wordt ermee aangegeven
dat gezocht wordt naar geschikte combinatiemogelijkheden tussen o.a.
ecologische verbindingszones en 'blauwe' doelstellingen.
Afstemming hoofdsysteem/regionaal
systeem
Voor het helewerkgebied geldt dat afstemming tussen hoofdsysteem en regionaal
systeem belangrijk is.Heel nadrukkelijk speelt dit in het gebied rondom het
Eiland van Dordrecht. Hier is het ontwikkelen van groene rivieren in relatie tot
regionale waterberging en de geplande natuurontwikkeling perspectiefrijk.

5.3

Water als medesturend principe
Opbasiswaarvan wil "water" haar mede sturende rol in de ruimtelijke ordening
vormgeven?Voorde invullingvan de medesturende werking van hetwater is het
van belang dat de kaart "Ruimtelijke verbeelding wateropgave", deVisiekaart en
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de functiegeschiktheidskaarten nadrukkelijk worden betrokken in het ruimtelijk
ordeningsproces. Functiegeschiktheidskaarten spelen liierbij een belangrijke rol.
5.3.1

Functiegeschikheidskaarten

Erbestaat een gebiedsdekkende set functiegeschiktheidskaarten voor het
werkgebied Zuid Holland Zuid.Dezesetbestaat feitelijk uiteen verzameling
functiegeschikheidskaarten welke door de zesbetrokkenwaterschappen opgesteld
zijn. Opde functiegeschiktheidskaarten isvoor de belangrijleste functies
aangegeven inwelkemate bepaalde gebieden, uit een oogpuntvan duurzaam
waterbeheer, meer ofminder geschikt zijn.
Devoor het definiëren van klassenvan geschiktheid gebruikte criteria zijn:
•

•
•
•
•
•

Veiligheid:hierbij staat deveiligheid van de bewoners in het gebied
centraal en is niet gekeken naar economische ofmateriële schade. Het
criterium isgeënt op het tijdig kunnen verlaten van het "rampgebied",
waarbij desituatie 24uur na een dijkdoorbraak maatgevend is.Ditis de
tijd die nodig isvooreen eventuele evacuatie. Ditcriterium isalleen bij de
functie wonen meegenomen, omdat het gaat om deveiligheid van
bewoners en niet om economische ofmateriële schade.
Drooglegging hetverschil tussen maaiveldhoogte en liet
winterpeil/streefpeil.
Bodemtype:uitgaande van de bodemkaart 1:so.ooozijn de eenheden
ingedeeld in zand, klei en veen.
Chloridegehalte.
Normering regionale wateroverlast.
Nitraat-en fosfaatgrenswaarden voor natuur.

Debeschikbare functiegeschiktheidskaarten zijn echter nog niet op een umforme
wijze uitgewerkt. Het uitwerken van gebiedsdekkende uniforme
functiegeschiktheidskaarten zal in de komende maanden worden gerealiseerd.
5.3.2

Doorwerking richting ruimtelijke ordening

Om de geschiktheid van de gronden voordiverse functies en bestemmingen te
kumien bepalen moetbehalve opfunctiegeschiktlieid ookworden getoetst aan
het toekomstig watersysteem (kaart "Ruimtelijke verbeelding Wateropgave") en
de visieop de combinatie water en ruimtelijke ordening ("Visiekaart").
Deinvullingvan de medesturende werking gaat dus uitvan :
• De kaart "Ruimtelijke verbeelding Wateropgave" (ziehoofdstuk 4);deze kaart
geeft een
ruimtelijke streefbeeld voor benodigde "ruimtevoorwater", gezien vanuit het
perspectief van de waterbeheerder. Waar liggen gezien vanuit het perspectief
van het waterhuishoudkundig systeem de behoeften voor meer ruimte voor
water. Degepresenteerde kaart "Ruimtelijke verbeelding Wateropgave" geeft
de huidige stand van zakenweer, deelaspecten zullen in de nabije toekomst
verder uitgewerkt moeten worden (zieook hetvolgende hoofdstuk).
• De"Visiekaart";geeft eenvisie op hoe de wateropgave gecombineerd kan
worden met
ontwikkelingen zoals die binnen de ruimtelijke ordening zullen gaan
plaatsvinden (gebaseerd ophet huidig ruimtelijk beleid).
• Defunctiegeschiktheidskaarten; die een eerste indicatie gevenvan de geschiktheid
voor een
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aantal ruimtelijk relevante functies.

5.4

Nader uit te werken thema's
Dedrie beschreven thema's zullen elkvolgens een vast stramien uitgewerkt
worden. Opde eerste plaats zal na een korte inleiding in beeld worden gebracht
wat de keuze opties zijn. Daarnaast zal een aanzet worden gegeven om te komen
tot keuzes door middel van een procesmatige agendering.
Een eerste stapdie de overgang van studiefase naar besluitvormingsfase en
uitvoeringsfase markeert, ishet formuleren van een agenda. Dezeagenda kan
gebruikt worden voor een gefaseerde uitvoering van nog niet concreet
uitgewerkte onderdelen. Ookbiedt de procesmatige agendering een leidraad voor
devormgeving van externe en interne communicatie over de aanpaakvan deze
thema's. Deprocesmatige agendering isvolgens een vast patroon opgebouwd:
• de status van het thema
• Wat is er al over het thema bekend?
• Inwelke domein hoort het thuis?
• Welke (afwijkende) opvattingen bestaan erover?
• de Keuzemomenten/beslismomenten
• Opwelk moment vallen besluiten?
• Wie nemen die besluiten?
• Waarover precies?
• te ondernemen ondersteunende activiteiten
• Welke activiteiten?
• Wanneer moeten deze activiteiten worden gestart?
• Wieishiervoor verantwoordelijk?
• Wie isdaarvoor initiatiefnemer?
• Welke stakeholders hierbij betrekken?
5.4.1

Koers veenweidegebied

Relatie bodemdalingen duurzaam waterbeheer
Doorde ontwatering voor landbouwkundig gebruik verdwijnt in de
veenweidegebieden maximaal 1.5meter veenpakket per eeuw (voornamelijk
oxidatie).Ingebieden met een afdekkende kleilaag kan deze bodemdaling minder
zijn. Zogeldt voor deAlblasserwaard/Vijflieerenlanden een bodemdaling van
ongeveer 3 mm/jaar.
Deverdergaande bodemdaling heeft o.a. tot gevolg dat de peilverschillen tussen
polder en boezemwater steeds groterworden en daarmee ook de (vaak zoute)
kweldrak. Ditleidt tot hogere bemalingkosten en tot een toenemende
kwetsbaarheid van hetwatersysteem. Een ander gevolgvan bodemdaling is "het
verschil in bodemdaling". Daardoor ontstaat een versnippering van het
waterbeheer omdat steeds meer verschillende peilvakken worden gemaakt.
Ten slotte draagt bodemdaling in belangrijke mate bij aan de mineralenbelasting
van het oppervlaktewater. Bijveenoxidatie komen namelijk veel mineralen vrij.
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Wat zijn de keuzes in brede zin voor

hetveenweidegebied?

Keuze 1:
Voortzetten huidige toestand
(drooglegging max. 60cm),wat (op zeer
lange termijn) leidt tot
droogmakerijlandschap (oxidatie veen).

WÊÊf/fï/h

Keuze 2:
Dynamisch veenweidelandschap, hoge
waterstanden, aangepast agrarisch
gebruik mogelijk (afremmen oxidatie).

Keuze 3:
Hoogveen model, piasdras,veengroei, geen
agrarisch gebruik (stoppen oxidatie).

Procesmatige agendering: beslissingen in de toekomst, op basis van onderzoek.
Het fenomeen bodemdaling is op zichduidelijk. Echter, de relatie waterbeheerbodemdaling isdat niet. Devraag is,ofdoor middel van peilbeheer de
bodemdaling geremd kan worden. Kortom,wat zijn de precieze effecten van
maatregelen in de sfeer van peilvariatie? Ookis niet duidelijk welke effecten
peilvariatie heeft opde waterkwaliteit. Deverwachting isdat het lopende
onderzoek van Delftscluster (2001-2003)over "Bodemdaling in relatie tot integraal
waterbeheer" hier meer informatie over verschaft.
Er zijn in de afgelopen jaren voorstellen gedaan hoe om te gaan met bodemdaling
in hetveenweidegebied. Het Structuurschema Groene Ruimte (2)heeft de meest
uitgewerkte keuzemogelijkheden in beeld gebracht. Deopties richten zichop het
remmen van de bodemdaling door middel van vernatting.
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Derelatie tussen het tegengaan van bodemdaling en het huidige
landbouwkundige gebruik lijkt de grootste bottleneck: in hoeverre is
bodemdaling te rijmen met toekomstig (economisch, duurzaam) landbouwkundig
gebruik? Deprovincie Zuid-Holland heeft uitgesproken hierover in 2005 meer
duidelijkheid tewillen scheppen.
Debelangrijkste spelers om de vragen overbodemdaling en peilvariatie uit te
werken zijn de landbouwsector en de ruimtelijke ordenaars op provinciaal en
nationaal niveau (VROMen LNV). Deze spelers moeten in samenspel met de
waterwereld (waterschappen) keuzesmaken over de toekomstige inrichting van
het veenweidegebied. Opdit moment wordtvoorzien dat pas aan het eind van de
periode 2010-2015knopen kunnen worden doorgehakt. Hieraan voorafgaand zal
dus tot ongeveer 2010nader onderzoek nodig zijn.
Ten eerste is het noodzakelijk dat ereen volledig beeld komt betreffende de
relatie tussen bodemdaling en waterbeheer. Hiervoor iseen duidelijke rolvoor de
waterbeheerders weggelegd (waterschappen (incl.kwaliteitsbeheerder) en
provincie als grondwaterbeheerder).
Ten tweede moet er duidelijkheid komen over de mogelijkheden voor en
consequenties van verschillende vormen van landgebruik binnen het
veenweidegebied. Een gebiedsgerichte praktische uitwerking heeft hierbij de
voorkeur. Provincie,VROM,LNV,gemeenten en belangenorganisaties alsWLTO
moeten een bestuurlijk standpunt vormen over hetbeperken vanbodemdaling en
de toekomstige inrichting van het veenweidegebied.

5.4.2

De zoet-/zoutproblematiek

Onder invloed van de zeespiegelstijging en de verminderde zomerafvoer van het
Rijn/Maassysteem in de zomer zalde zoutindringing in de Zuid Hollandse delta
toenemen.Veranderend beheer van de Haringvlietsluizen zal dit mogelijk
versnellen of remmen, echter nooit volledig tegenhouden.
Watzijn de keuzes?
A. Acceptatie van deverzuring in het
gebied (geenverdere maatregelen).

Bi. Gedeeltelijke acceptatie (dus gebied
zoveel mogelijk zoet houden).O.a. door
aanvoervan zoetwater van buiten het
gebied.

B2.Gedeeltelijke acceptatie (dus gebied
zoveelmogelijke zoet houden). Onder
meer viavoorraadvorming in
zoetwaterbekkens.

B3.Gedeeltelijke acceptatie (dus gebied
zoveel mogelijke zoethouden. Onder
meer door een daarop gebaseerd
sluitregime.
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Procesmatige agendering
Opdit moment lopen dediscussiesomtrent het beheervan de zeearmen, voor dit
gebied het Haringvliet en hetVolkerak-Zoommeer.Voor het Haringvliet is reeds
een traject ingezet. Hetministerie vanVerkeer enWaterstaat streeft ernaar om de
Haringvlietsluizen stapsgewijs te gaan beheren volgens 'Getemd Getij' (conform
het vastgestelde beleid in deVierde Nota Waterhuishouding). Deeerste stap is het
'op een kier zetten' van de Haringvlietsluizen per 1januari 2005.De'Kier' wordt
uitgebreid gemonitord.Dezegegevensworden gebruikt om de 'Kier' te evalueren
en een besluit te kunnen nemen over het al dan niet implementeren van 'Getemd
Getij'.Voor hetVolkerak-Zoommeer wordt dediscussie gevoerd in het kader van
de rVD(IntegraleVerkenning Deltawateren).

5.4.3

Water in de stad

Dewateropgave in bestaand stedelijk gebied is groot en kan aangemerkt worden
als een zeer forse opgave.Als richtlijn voor open water in nieuw stedelijk gebied
wordt 10%openwater aangehouden. Dit percentagewordt ookals aanbeveling
voor bestaand stedelijk gebied gehanteerd.Vooral in deoudere stadswijken is het
percentage openwaterveel minder. Een inschattingvan gemiddeldewaarden is
alsvolgt:stedelijk gebied van voor 1945: 3%openwater, stedelijk gebied19451990:5%open water en stedelijk gebied 1990-heden:8%open water.
Wat zijn de keuzes voorde wateropgave in de stad?
1.Uitbreiding open water
in de stad.

2.Openwater aan de rand
van de stad (blauwe
contouren/ waterbalkons).

3.Water afvoeren
(pompen)/ water inlaten.

Procesmatige agendering: uitwerken via Waterplannen en
Waterstructuurplannen.
Water in de stad kan niet gerealiseerd worden zonder medewerking van
gemeenten. Waterschappen en gemeenten moeten zich gezamenlijk buigen over
deviaagwaar en hoe erwater in de stad gerealiseerd kanworden. Meerwater in
de stad realiseren heeft consequenties voor de beschikbare ruimte voor andere
functies, zoalswonen en werken, maar biedt ookkansen. Deprovincie kan hierbij
een rol spelen door de ruimtelijke keuzen expliciet uit te dragen en, indien
gewenst, met gemeenten mee te denken over ruimtelijke oplossingen. In het
bestaand stedelijk gebied liggen de kansen binnen de hei-structurering(ISV
plannen).Vanbelang is dat bij destartvan stedelijke herstructureringsprojecten
(ISV)ookduurzaam waterbeheer wordt gekozen als een belangrijke doelstelling.
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Intermezzo: Omgaan met water in de stad
Als leidraad voor de omgang met water in de stad wordt de volgende drietrapsstrategie
geïntroduceerd:
• vasthoudeninde stad(dusbinnenbeslaand stedelijk gebiedoplossen):
• bergen aan de rand (bij voorkeur binnen de rode contour);
• afwentelen op het landelijk gebied.
Deze driestapsstrategie komt overeen met de keuzemogelijkheden in de bovenstaande
figuren. Dedenkwijze die ten grondslag ligt aan dedriestapsstrategie is gelijk aan de
omgang met de andere tritsen (zieparagraaf 3.3.1).
Ook zijn er in het bestaand stedelijk gebied kansen voor het combineren van water met
andere functies. Decombinaties met architectuur, recreatieverbindingen en openbaar
groen treden hierbij het meest op devoorgrond. Naarverwachting zal door het toepassen
van deze drietrapsstrategie als beleidslijn het onderwerp water in de stad nadrukkelijker
op de agenda'svan gemeenten en waterschappen verschijnen. Ookde invoeringvan de
Watertoets zal hier meer inhoud aan geven.
Verdere planvorming zal plaats m o e t e n vinden in de uitwerking van stedelijke
w a t e r p l a n n e n e n d e waterstructiuirplannen.
De uitwerking via stedelijke w a t e r p l a n n e n is in h e t werkgebied Zuid-Holland Zuid
reeds in volle gang.Voor een aantal g e m e e n t e n zijn reeds w a t e r p l a n n e n
opgesteld, voor een aantal loopt m o m e n t e e l de planvorming. De waterschappen in
Zuid-Holland Zuid streven ernaar, in s a m e n w e r k i n g m e t de g e m e e n t e n , zo spedig
mogelijk voor alle g e m e e n t e n een stedelijk w a t e r p l a n op te stellen.
Opstelling v a n w a t e r s t r u c t u u r p l a n n e n is een activiteit van d e waterschappen.
Voor de Krimpenerwaard, Goeree-Overflakkee, Brielse Dijkring e n de
Alblasserwaard/Vijflieerenlanden zijn deze reeds opgesteld. Waterschap de Groote
Waard streeft e r n a a r een w a t e r s t r u c t u u r p l a n o p te stellen in 2003, h e t
Waterschap IJsselmonde in 2004.

38

PROGRAMMA 2015

6.1

Inleiding
Erzijn al diverse kaders en verbanden vanwaaruit watergerelateerde acties en
maatregelen genomen worden. Genoemd kunnen worden:waterstructuur- en
waterbeheersplannen, stedelijke waterplannen, landinrichtingsplannen, het
provinciaal Beleidsplan Milieu enWater etc. Dedeelstroomgebiedvisies hebben de
ambitie om via een samenhangend en afgestemd pakketvan maatregelen en
acties op middellange termijn tot een duurzaam en robuust watersysteem te
komen. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk een globaal programma van
maatregelen tot 2015 gepresenteerd, behorende bij devoorgestelde wateropgave
en visie.Om dewateropgave en visie concreet invulling te kunnen geven moeten
op relatief korte termijn acties ondernomen worden die zullen bijdragen aan de
uitwerking van devisie.
Echter, het gepresenteerde programma pretendeert niet volledig zijn.Voor
sommige deelgebieden geldtdat dewatersysteemanalyse nog niet afgerond is,
waardoor het ook niet duidelijk wat voorsoort maatregelen getroffen moeten
worden. Hieronderworden verschillende soorten van maarregelen en acties
besproken. Hierbij kan grofweg het volgende onderscheid gemaakt worden::
1. Concrete gebiedsgerichte maatregelen, inclusief studies, dievoortvloeien uit
de hiervoorbeschreven problematiek en/of opgave;
2. Verdere planvorming, waarin de in dezevisie gepresenteerde aspecten
ingebracht en vertaald
moeten worden naar enerzijds de formele planvormen op het gebied van
ruimtelijke ordening en water en anderzijds naar gebiedsgerichte
uitvoeringsplannen. Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld:
•
Waterstructuurplannen;
•
Stedelijke waterplannen;
•
Gebiedsgerichte plannen (GGP's).

6.2

Hoofdlijnen programma
6.2.1

Gebiedsgerichte maatregelen en studies

Voor Zuid-Holland Zuid iservoor gekozen dit aspect uit te werken in de
waterstructuurplannen. In bijlage 3zijn de resultaten hiervan samengevat voor
die deelgebieden waarvoor waterstructuurplanneii reeds beschikbaar zijn of
uitgewerkt zijn in de gewenstevorm. Inbijlage 3zijn overzichten gepresenteerd
van de beheersgebieden van waterschap de Brielse Dijkring, waterschap GoereeOverflakkee en het Hoogheemraadschap van deAlblasserwaard en de
Vijfheerenlanden.
Om de afstemming tussen het hoofdsysteem en de regionale systemen te
verbeteren en verduidelijken, moet het concept van de Blauwe Knooppunten
verder worden uitgewerkt. Rijkswaterstaat en de regionale waterbeheerders
zullen samen een definitieve selectievan Blauwe Knooppunten maken en
beslissen of, en in welke vormen nadere afspraken moeten worden gemaakt over
de kwantiteit en kwaliteitvan hetwater datwordt uitgewisseld.
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6.2.2

Verdere planvorming

Bijstellen Deelstroomgebiedvisieswerkgebied Zuid-Holland Zuid
Uit het voorgaande isduidelijk geworden dat dezeversie van het Voortontwerp
nog niet afgerond is.Zowel op nationaal als regionaal niveau lopen studies die van
belang kunnen zijn op de gepresenteerde resultaten. Concreet kunnen de
volgende studies/ontwikkelingen genoemd worden:
•

Verwerken van de resultaten van lopende en reeds geïnitieerde
bovenregionale studies.Deze studies zijn:
o de Spankrachtstudie;
o Kaderrichtlijn Water;
o Droogtestudie Nederland;
o Delta Inzicht;
o Verkenning Zoetwatervoorziening Midden West-Nederland.
• Detaillering van dewateropgave naar aanleiding van de nogvast te stellen
(landelijke) normering wateroverlast.
• Inditvisiedocument isdoor enkele waterschappen gewerkt met voorlopige
wateropgaven.Verdere onderbouwing/detailleringvandewatei-opgave is
noodzakelijk.
Doorwerking Deelstroomgebiedvisies in (niet) officiële planvormen
Het laten doorwerken van ditvisiedocument in de officiële planvormen,
voornamelijk:
• Streekplannen;
• Waterhuishoudingsplan;
• waterbeheersplannen.
Daarnaast zijn er legio andere planvormen, waar ook het gedachtegoed van deze
deelstroomgebiedvisies in moet doorklinken:
• stedelijke herstructureringsgebieden (en debeleidskaders daarvoor);
• lopende landinrichtingsplannen;
• natuurontwikkelingsplannen (en debeleidskaders daarvoor: zoals
prov. natuurbeleidsplan);
• plannen voor de ontwikkeling van recreatiegebieden;
• Strategische Groenprojecten (bijv. Eiland van Dordrecht);
• Randstadgroenstructuurprojecten;
• Integrale Gebiedsgerichte projecten, etc.
Daarnaast ligt het voor de hand verder uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn
voor hetsluiten van regionale akkoorden water opbasis van dit visiedocument.
UitwerkenWaterstructuurplannen en stedelijke waterplannen
Stedelijke waterplannen
De uitwerking via stedelijke waterplannen heeft reeds een aanvang genomen.
Vooreen aantal gemeenten zijn reedswaterplannen opgesteld, voor een aantal
loopt momenteel de planvorming. Dewaterschappen in Zuid-Holland Zuid streven
ernaar, in samenwerking met de gemeenten, voor alle gemeenten een stedelijk
waterplan op te stellen.
Waterstructuurplannen
De regionale waterbeheerders anticiperen reeds nadrukkelijk opde nieuwe
interactie tussen water en ruimtelijke ordening. Heel concreet is hierbij de
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ontwikkelingvan zogenaamde waterstructuurplannen.Voorde Krimpenerwaard,
Goeree-Overflakkee, Alblasserwaard/Vijflieerenlanden en de Brielse Dijkring zijn
deze reeds opgesteld. Waterschap Groote Waardwil eenwaterstructuurplan op
stellen in 2003,waterschap IJsselmondein 2004.
Uitwerken in nauwe relatie met Gebiedsgerichte Plannen
Gebiedsgerichte plannen worden ofzijn voor alle deelgebieden in Zuid Holland
Zuid opgesteld. Soms zijn hier reeds "watermaatregelen" meegenomen. Echter,
veelvan deze plannen worden met enige regelmaatbijgesteld. Zogeldtvoor de
HoekscheWaard dat het gebiedsgericht plan 'Water oppeil' (looptijd 1996-2002)
wordt opgevolgd door een vervolgplan: 'Water oppeil 2',gereed in 2003. Hierin
zullen ook maatregelen worden opgenomen dievolgen uit het
waterstructuurplan en de deelstroomgebiedsvisies.

6.3

Financiering
Het aanpassen en vervolgens oporde houden van hetwatersysteem isde taak van
de waterbeheerders. Dein dewateropgave genoemde kosten worden daarom in
beginsel door dewaterbeheerders gedragen Door middel van het zoveel mogelijke
multifunctioneel uitwerken van de wateropgave zullen bepaalde kostenposten
naar allewaarschijnlijkheid ook gedeeld kunnen worden.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

Definities Water en Ruimte

Deonderstaande begrippenlijst "water en ruimte" is gehanteerd bij de pstelling
van ditvisiedocument.. Debegrippenlijst isopgesteld door de waterbeheerders
binnen het werkgebied Zuid-Holland Zuid.
Begrip

Definitie

Vasthouden

Neerslagvasthouden in de bodem en het oppervlaktewater op de plaats waar het
valt met alsdoel ofde wateroverlast elders te beperken ofhet beperken van de
waterinlaat in droge perioden. Uitbreiding van openwater geeft dus meer
mogelijkheden tot vasthouden.

Noodoverloopgeb.

Gebied waarin rivierwater in geval van extreme rivierafvoer boven de norm zo
gecontroleerd mogelijk wordt opgevangen als het onverhoopt toch mis dreigt te
gaan. Zo kan schade worden geminimaliseerd.

Retentiegebied

Veiligheidsmaatregel voor het voorkomen van overstromingen bij een
maatgevende rivierafvoer binnen de norm, waarbij rivierwater tijdelijk wordt
geborgen in speciaal daarvoor ingerichte bekkens die deel uitmaken van het
riviersysteem. Het doel is tevens om waterstanden teverlagen tot beneden het
maatgevende hoogwaterpeil.

Bergen

Ishet tijdelijk opvangen van overtollige neerslag op een andere plaats dan waar
het valt in oppervlaktewater en/ofdoor (gecontroleerde) inundatie van gebieden.
Hetwater wordt zosnel mogelijk weer afgevoerd. Bergen kan worden opgesplitst
in openwaterberging, piekberging en calamiteitenberging.

Open waterberging

Isneerslag die langer wordt vastgehouden in het openwatersysteem d.m.v. het
tijdelijk (maximaal enkele dagen) toelaten van hogere peilen. Hetbetreft neerslag
die binnen een bepaalde waterhuishoudkundige eenheid isgevallen. Om dit te
realiseren is aangepast stuwbeheer en/of aanpassen van kunstwerken
noodzakelijk.

Calamiteitenberg./

Dient voor de wateropvang bij zeer extreme neerslag boven de norm en valt
daarom buiten het reguliere watersysteem, (bijvoorbeeld een diepe polder dieveel
water kan bergen) Hetwater wordt zosnel mogelijk weer afgevoerd. Ondanks de
tijdelijkheid past in een calamiteitenberging weinig ofgeen bebouwing, net zo
min als kwetsbare natuurfuncties of economisch waardevolle functies.

noodberging

Piekberging

Piekberging is onderdeel van het reguliere watersysteem ten behoeve van extreme
neerslag binnen de norm. Deberging wordt incidenteel en tijdelijk gebruikt, het
gaat dus om berging op land. Het water wordt zosnel mogelijk weer afgevoerd.
Een diepe polder ofeen dieper gelegen deel van een polder metweinig tot geen
bebouwing en zonder kwetsbare functies (natuur, economie) is hiervoor het meest
geschikt.

Flexibel peilbeheer

Het afwijken, in zowel negatieve als positieve zin,van devaste zomer- en/of
winterpeilen, teneinde een bepaald doel te dienen. In het algemeen betreft het
afwijkingen van devaste peilen, gedurende verschillende perioden. Ten behoeve
van het flexibel peilbeheer worden een minimum-, een maximum- en een
streefpeil bepaald. Dezeworden in het desbetreffende peilbesluit vastgelegd. De
doelstellingen van het flexibel peilbeheer dienen in de toelichting op het
peilbesluit aan de orde te komen.

Seizoensberging/

Het conserveren van een deel van het neerslagoverschot van de winter ten

voorraadberging

behoeve van het watertekort in de zomer en/of het realiseren van bekkens of
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plassen ter bestrijding van verzilting.
Trits
kwaliteitsbeheer

Voorkomen van verontreiniging, scheiden van schoon en vuil water, zuiveren of
verdunnen/doorspoelen.

Trits
kwantiteitsbeheer

Vasthouden, bergen, aanvoer/afvoeren.

Watertoets

Het instrument waarmee in overleg tussen waterbeheerders en voor de
ruimtelijke plannen verantwoordelijke derden uiteenlopende wateraspecten
(watertekort, wateroverlast, waterkwaliteit en veiligheid (en bodemdaling))
vroegtijdig en op een goede manier kunnen worden ingebracht in ruimtelijke
plannen.
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BIJLAGE 2

Huidige knelpunten in regionale systemen

Gebied

Veiligheid

Wateroverlast

Goeree-Overllakkee

zwakke plek in

nu al bergingstekort

zeewering

Watertekort

Waterkwaliteit

verzilting isnu al

waterkwaliteit is matig

groot probleem

tot slecht; wisselingen
Cl-gehalte

Voorne-

primaire

in 1998is inundatie

zoute kwel zal

tehoge nitraat en

Piitten/Rozenburg

waterkeringen

opgetreden;

toenemen; Eigen

fosfaatgehalten in 90%

mogelijk niet op

bergingstekort neemt

watervoorziening

van de meetpunten

orde

toein de toekomst

en dievan Delfland/
Rotterdam loopt bij
lage afvoeren
gevaar (variant
Getemd Getij)

Hoeksche Waard

geen

mogelijk

waterkwaliteit slecht

bergingstekort zalin de

problemen met

(doorlandbouw, brakke

toekomst toenemen

zoetwateraanvoer

kwel en geringe

het huidige

doorspoeling)
Eiland van

beschermingsnivea

wateroverlast

mogelijk

variërend tussen zeer

Dordrecht

u moet worden

problematiek zal

problemen met

matig tot goed

verhoogd.als

nijpender worden

zoetwateraanvoer

gevolgvan

(vooralin oude stad)

verstedelijking
IJsselmonde

niet of nauwelijks

het huidige

momenteel geen

biologische

bergingstekort zal in de

mogelijk wel in

waterkwaliteit laat te

toekomst toenemen

d e toekomst als

wensen over

gevolg van een
nog verder
gaande
verstedelijking
Krinipenerwaard

10.7km primaire

er is een bergingstekort

waterkeringen

Alblasserwaard en
de

mogelijk

hoge

problemen met

nutrientenbelasting

voldoet niet aan

zoetwateraanvoer

eisen

in de toekomst

geen

voor de toekomst wordt

mogelijk een tekort

rijk aan nutriënten; ook

wateroverlast voorzien

in de toekomst

plekken met schone kwel

Vijfheerenlanden
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BIJLAGE 3

Maatregelpakketten 2015

In deze bijlage worden maatregelenpakketten gepresenteerd die reeds zijn
vastgesteld in het kadervanwaterstructuurplannen. Hetbetreft overzichten van:
• Waterschap de Brielse Dijkring;
• Waterschap Goeree-Overflakkee;
• Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Maatregelen waterschap de Brielse Dijkring
locatie

naam project

warerdoelstelling(en) project

projectorganisatie

Aanvoertxacés

aangewezen

veiligstellen van voldoende

1.

DBD

2.

OBDtrekker.

zoetwater(lo-

tracés

aanvoer zoetwater na wijziging

pend project)

conform

belieer Haringvliet-sluizen

streefbeeld

("kierstand")

aanpak

tijdpad

lopend ptoject

2002-2005

•

2003-2015

18

ZHEW nauw
betrokken
3.

2050

conform lopend project

.

Extta waterbergingin landelijk
gebied

alle

wateroverlast door:

(vergroting

•

wateropperfisicogebi
•

st/
zoekgebiede

DBDenZHEW

3.

modelberekem

trekkers

ng benodigde

DBDen ZHEW

waterberging

trekkers

op bestaandewatergangen met

eden
wateroverla

2.

structurele vergroting van
het wateroppervlak (aansluitend

vlak)
•

1.

zoveel mogelijk voorkomen van

polders

gemeenten

(looptal)
•

planvorming

prioriteil voor ecologische

vergroting wa-

verbindingszones)

teroppervlak
(keuze water-

onderzoek naar noodzaak
vanpiekbergingsgebieden en

gangen, oevertype,

evt aanwijzing/realisering

uitvoeringsprogramma)

n
•

piekberging

nadere begrenzing/uitwerking
piekbergingsgebieden
indien nodig

Bergingstekort

•

Hellcvoet
sluis

stedelijk water
•

1.

oplossen knelpunten

•

meenten

wateroverlast in stedelijk gebied
2.

Oostvoor
ne

•

DBD ofge-

Spijkenis
seNoord

DBDen ZHEW

maatregelen (bij

nauw

voorkeur in kader

betrokken bij

van gemeentelijk

planvorming

water(struc-

en uitvoering
3-

concretisering

p.m.

2002-2015

wateropgave en

tuur)plan)
•

uitwerldng/uitv
oering concrete
maatregelen

Duurzaam

•

bestaand

»

oplossen knelpunten

waterbeheer

stedelijk

Wateroverlast in bestaand

Hellevoetsluis

gebied

stedelijk gebied

1.
2.

1.= trekker; 2.= rol waterschappen), 3.=belangrijke partners
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gemeente

•

concretisering

lijdspad af-

Hellevoetsluis

watefopgave

hankelijk

DBDen ZHEW

(piekberging

(ruimtelijke)

naam project

locatie

waterdoelstelling(en) project

project-

aanpak

tijdpad

organisatie 18
West

Nieuw

enISV-projecten

Hclvoet e.o.

llellevoetsluis

•

•

beoogde
bouwlocatie

•

nauw

stedelijk gebied en

ontwikkelin-

realiseren piekberging polder

onderzoek naar noodzaak

betrokken bij

polder Nieuw-Hel-

gen.

NieuwHelvoet

planvorming

voet)

Voorzien in

(onderzoek naar

en uitvoering

•

opstellen

Ilellevoetslu

mogelijkheden voor het)

isWest

realiseren van eenbrak-

telijke

watergebied

ontwikkeling+

•

3-

masterplan (ruim-

pm.

verbeteren van de

periode tot
2015.

watersysteem)

waterkwaliteit in het

•

uitwerking

prioriteitsgebied waterkwaliteit

concrete maatre-

direct westelijk van het

gelen

mogelijk brak watergebied (ANL-

watersysteem

gebied)
Waterberging

glastuinbouwgebieden

Glastuinbouw-

veiligstellen van een voldoende

ï. DBD

•

opstellen

gebieden waar

lierging (actualisering bestaand

2. DBD trekker

beleidsnota water-

nog een

beleid in relatie tot

3- gemeenten

berging

relevante uit-

WSP/klimaatverandering en

breiding van

glastuinbouw

Brielle,

handhaafbaarheid)

Wcstvoome en

glas kan

2003 2005

•

uitwerking/real
isering in overleg

deWLTO

met gemeente(n)

plaatsvinden
opbasis van

landbouworganisa

vastgesteld be-

tie

leid en/of waar
te weinig
berging
beschikbaar is
Strijpse

Strijpse

Wetering

Wetering en

•

natuurontwikkeling
•
•

•

•

toegevoegde wa-

Westvoorne,

waterkwaliteit in het

terkwaliteitsdoei-

WLTOen an-

prioriteitsgebied verbetering

deren

waterkwaliteit "Sfrypse

verbreding van
het project met de

3. gemeente

verbeteren van de

2002-2004

schikbaar)

2. DBDenZlIEW
trekkers

inrichtingsvisie
(reedsbe-

treldcers

realisering ecologische
vetbindingszone

gronden in
Polder Strijpe

r. DBDenZlIEW

(piek)bergingin combinatie met

aangrenzende
laaggelegen

realisering extra

stelling
•

modelberekeni

Wetering en omgeving"(ANL-

ng benodigde

gebied)

waterberging
•

onderzoek
financiële haalIwarheidm.b.L
subsidies

•

uitwerking/real
isering

Groenzone

ï.

gemeente

•

opstellen

polders Oude

natuurlijke voorzuivering

Spijkenisse

Uitslag van

inlaatwater t.b.v.stedelijk water

Zuidoost

Putten en

Spijkenisse (terealiseren in

Klein-

samenhang met de ontwikkeling

nauw

uitwerken

(ruimtelijke)

van recreatieve functies)

betrokken bij

ruimtelijk plan

ontwikkeling

planvorming

met uitvoe-

Sclmddebeurs

2.
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Tijdpad

Spijkenisse

inrichtingsvisie

aihankelijk

DBDenZIILW

(reeds gestart)

van

•

naam project

locatie

waterdoelstelling(cn) project

project-

aanpak

tijdpad

organisatie1'''
ringstraject

en uitvoering
3-

P-m.

en.Voorzien
in periode tot
2015.

Duurzaam

alle bebouwde

stedelijk water-

gebieden

beheer

•

afkoppelen bebouwingvan
riolering

•

vergroting waterberging

•

verbetering waterkwaliteit
(afgestemd op functie en

•

zoekgebie
d opvang en
benutten

•

•

•

ï. ZHEWenDBD

knelpunten, met name:
•
herstel duinrcllcn en

2. ZHEWen DBD

opstellen
gemeentelijke
waterplamien

3- p-m.

Integrale aanpak van kansen en

•

opstellen

van
(ruimtelijke)
ontwikkeling

trekkers (en

afstromend

realisering wateropvang en

gemeente

richting én het

duinwater

benutten van schone water uit

Westvoome)

duinen/aankoppelen van

gebied
binnen-

*

duimand
met
(grond)wate

kan eventuele
bebouwing

meente West-

voorkomen/vermijden

plaatsvinden.

voome, na-

wateroverlast bebouwing
•

waterbelleer (waar

3. provincie,ge-

duinmeertjes

en.
Voorzien in
periode tot
2015.

waar kan water

tuurorgaitisa-

verbeteren waterkwaliteit in
aangrenzende ANL-gebieden

Afhankelijk

masterplan voor
deruimtelijke in-

bebouwd

2002-2015

of

nauw betrokken
bij planvorming

opstellen en
uitvoeren Stiwas

en uitvoering

inrichting watergangen)

Duingebied

ï. gemeenten
2. DBDen ZHEW

wolden opgevangen en welk

tie(s)

watersysteem

roverlast

hoort daarbij)
•

vertaling naar
bestemmingsplan
en uitvoeringsprograinma

•

uitwerldng/real
iscring prioritaire
elementen uit
masterplan

Brakwater-

•

systeem
Biert/Simonshaven

polder

*

Biert
•

polder
Simons-

realisering samenhangend
brakwatersysteem met goede
waterkwaliteit

•

haven

scheiding van
zoetwatersysteem Het

ï. DBD

•

zem en verbetering

(optimalisere

brak en zoet

n van de

menwerking

systeem;

brak-

benodigde
maarregelen

3. WLTO,na-

aanpassing

tuurorganisa-

waterkwaliteit van

watersysteem; in-

ties)

Vierambachtenboezem
•

richting

onderzoek realisering
piekbergingsgebied indien

*

noodzakelijk
•
Aandachtsge-

Aandachtsgebi

Gebiedsgerichte verbetering water-

ï. ZHEW

bieden wa-

e-den

kwaliteit afgestemd opANL-en na-

2. ZHEW trekker

terkwaliteit

waterkwaliteit

tuurstatusvan het gebied (Zwarte-

in nauwe sa-
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2002-2004

nauwe sa-

2. DBDtrekker in

met ZHEW

Oostenrijk/Vierambachtenboe-

plan opstellen
(begrenzingen

•

watergangen)
opstellen

watersrrome
n, pas na
2015 is h e t al

dan niet brak
maken van

uitvoeringspogra

het gehele
gebied aan de

mma

orde)

uitvoering
analyse van
mogelijke
maatregelen

2003-2015

naam project

locatie

waterdoelslelling(en) project

project-

aanpak

organisatie 18
voorzover niet

waal,Heenvliet en Abbenbroek en

menwerking

vallend onder

het landgoed Mildenburg). Tevens

metDBD

een van de

verbeteren gebiedsdelen met een

3.gemeenten.

andere

zeer matige tot slechte

projecten

waterkwaliteit

•

opstellen plan
van aanpak:
maatregelenen
kosten

W1T0
•

uitvoering

Projectenprogramma waterschap Goeree-Overflakkee
Dereeds opgestelde waterstructuurvisie is een langetermijnvisie. Omde visie
concreet invulling te geven zullen op korte termijn projecten moeten worden
geformuleerd die bijdragen aan deverdere uitwerking van de visie.De projecten
kunnen worden onderverdeeld in:
•

onderzoeksprojecten, dat zijn projecten die nodig zijn om openstaande
vragen te beantwoorden;

•

planvormingsprojecten, hetwaterstructuurplan heeft geenjuridische status,
en devisie zal daarom moeten worden vertaald naar de formele planvormen
op het gebied vanwater, ruimtelijke ordening, milieu en landschap;

•

uitvoeringsprojecten, dat zijn gebiedsgerichte projecten waarbij
infrastructuur daadwerkelijk wordt aangepast;

•

communicatieprojecten, devisie zoalsweergegeven in het waterstructuurplan
zal gecommuniceerd worden met deingelanden en betrokken beheer- en
belangenorganisaties.

Onderzoeksprojecten
Geohydrologische studie
Doelvan de geohydrologische studie is om de zoete en zoute kwelstromen op het
eiland in beeld te brengen, zodat een aantal maatregelen nader kan worden
uitgewerkt en getoetst opeffectiviteit. Concreetwordt gedacht aan het in kaart
brengen van devolgende ingrepen en maatregelen: zeespiegelstijging en
bodemdaling. Kierstand Haringvlietshtizen, Getemd Getij,
Zoetwateraanvoerkanaal, peilopzet ter vermindering van de zoute kwel,
aanpassen zomer/winterpeil.

Monitoringsprojeet
Opstellen van een goede waterbalans voor het eiland en de bemalingsgebieden is
de basisvan talvan kwantiteits-en kwaliteitsstudies.Voor het opzetten van een
balans moet een goed monitoringsprogramma opgesteld worden. Partijen hierbij
zijn: waterschap en Zuiveringsschap.
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lijdpad

Wateroverlast
Verkenning van de wensen en mogelijkheden vanbergingslocaties in gebieden
met een tekort aan bergingscapaciteit. In overleg met de landbouwsector en
gemeenten.
Om de kans opwateroverlast verder te onderzoeken dient de onlangs
gereedgekomen studie naar faalkansen verder uitgewerkt teworden. Deinvloed
van afwijkende landelijke normen en de invloed van peilopzet ten behoevevan de
terugdringing van de zoute kwel moeten doorgerekend worden. Naast
aanvullende inventarisaties en berekeningen dient een maatregelenpakket
opengesteld te worden dat uiteindelijk moet leiden tot de definitieve
wateropgave.
Waterkwaliteit
Selecteren van prioritaire gebieden voor hetverbeteren van de waterkwaliteit;
aanwijzing van deelgebieden waar kwaliteitsverbeterende maatregelen integraal
en met voorrang moeten worden ingezet. Nadere analyse naar de meest gewenste
stromingsroute van aangevoerd zoet(voorgezuiverd) water in het lichtvan het
positioneringsprincipe (waterstroomt van schoon naar minder schoon). Nadere
analyse van hydrologisch te scheiden gebieden met het oogop scheiden van
schoon envuil(ziepar. 5.2.6).Bijvoorbeeld doorhet aanwijzen van krekenstelsels
en natuurgebieden, die hydrologisch moeten worden gescheiden van omringend
landbouwgebied. Effectonderzoek (kwantiteit, kwaliteit, ecologisch en kosten) van
winterdoorspoeling in de gebieden die in aanmerking komen voor een verdere
landbouwkundige ontwikkeling. Deze gebieden moeten 'zoet' blijven. Verkenning
van de mogelijkheden van de aanlegvanvoorzuiveringssystemen bij
Ooltgensplaat en Den Bommel in de Polder Den Bommel. Ditin verband met een
mogelijk 'zout' Volkerak.
Natimr
Onderzoek naar mogelijke locatiesvoor nieuwe natte zoete natuur, en brakke
natuur die kan worden ingezetvoorwaterdoelen (waterstreefbeeld) zoals:
waterberging, voorzuivering, conservering gebiedseigen water, ecologische
waterkwaliteit) aanpassing grondgebruik op de meest zilte plekken (en dus
verminderde wateivraag),waterberging, ontwikkeling echt brakke
waterecosystemen).Uitvoering:Zuiveringsschap,waterschap i.s.m. Deltanatuur,
Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland.
Grondwater
Studie naar de mogelijkheden van grondwaterberging op Goeree en de
mogelijkheden voor functie-aanpassing of-wijziging (extensieve beheerslandbouw
ofnatuur):Polder Oude Oostdijk en Polder hetWest Nieuwland. Eris nader
onderzoek gewenst naar de mogelijkheid om kwelwater dat uit de kreekruggen en
de duinen opde Kopvan Goeree aan de oppervlakte komt zoveel mogelijk vast te
houden c.q. zogoed mogelijk te benutten.
Lange termijnstudie naar de mogelijkheden van beëindiging van de
drinkwaterwinning in de Middelduinen en de realisering van een alternatieve
drinkwatervoorziening, zoals een pijpleiding. Ditlaatste in nauw overleg met
Hydron.

5-1

Landbouw
Ophet terrein van de landbouw worden devolgende acties/maatregelen
ondernomen:
• Inventarisatie van aanwezige drainagesystemen (capaciteit, ouderdom) en de
gewenste aanpassingen bij een peilverhoging;
• Onderzoek naar het landbouwkundig perspectief bij het instellen van een
zoet/zoutzonering op het eiland;
• Bestemming van de meest zoute stukken bij Herkingen, Melissant en westelijk
van Dirksland. Daardoor mogelijke verplaatsing van tuinbouw uit bepaalde
gebieden en wijziging grondgebruik van akkerbouw naar grasland. Perspectief
open bereidheid tot eventuele overdracht aan natuurbeheerders moet
nagegaan worden;
• Verkenning van de mogelijkheid om lokaal te komen tot extensivering van
het agrarisch gebruik (doel:minder mestdruk, agrarisch natuurbeheer in
sloten en kreken, combinatie met plattelandstoerisme en eventueel
waterberging, eventueel potenties voorbiologische landbouw). De
economische potenties in beeld brengen; mogelijkheden totverbreding van
de inkomensbasis.Uitvoeringvan dit onderzoek in samenwerking met de
WLTO.
Proefprojecten
In samenwerldng met de agrarische sector bedrijfswaterplaimen opstellen waarbij
opbedrijfsniveau in kaart wordt gebracht hoeveelwater erwordt gebruikt, van
welke kwaliteit het wateris en wat het rendement hiervan is.Daarbij kan op
kleine schaal worden geëxperimenteerd met maatregelen, zoals hetopzetten van
het peil,verkleinen zomer- enwinterpeil. Onderzoek doen naar de mogelijkheden
totbeperking vandeberegening, (ditkan ookeen vergelijkend onderzoek zijn b.v.
vergelijking beregeningsbehoefte op Schouwen, Texel en Goeree-Overflakkee). Wat
zijn de gevolgen voor het teeltplan alsberegening achterwege wordt gelaten?
Praktijkproeven kunnen een waardevolle aanvulling zijn opmodelstudies en
vormen een belangrijk communicatiemiddel.

Planvormingsprojecten
Onder planvormingsprojecten worden projecten verstaan die als doel hebben het
opstellen van een beleids-en/of uitvoeringsplan.
Deplannen kunnen worden ingedeeld naar verschillende bestuursniveau (Rijk,
provincie en lokale overheden) en thematiek (water, ruimtelijke ordening, natuur,
milieu en landschap). Om devisievan het waterstructuurplan te realiseren, is het
van belang dat elementen hieruit vertaald worden in formele planvormen zoals:
streekplan, bestemmingsplannen en waterhuishoudingsplannen. Omdat het
waterstructuurplan geenjuridische status heeft (inbreng kan niet worden
afgedwongen) iscommunicatie met Rijk, provincie en gemeenten van groot
belang.
Plannen op het gebied van waterworden (mede) door het waterschap en
zuiveringsschap opgesteld en in deze plannen dienen relevanteelementen uit het
waterstructuurplan meegenomen te worden. Devolgende plannen zijn in dat
opzicht relevant:
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o Stroomgebiedsvisie;
o Deelslroomgebiedsvisie;
o Waterbeheersplan;
o Stedelijkewaterplanner).
Metname de stedelijke waterplannen zijn geschikt als tussenstap naar formele
vastlegging in bestemmingsplannen. Langsdeze wegkan devisie uiteindelijk op
gemeentelijk niveau invulling krijgen. Hierbij kan concreetworden gedacht aan
een analysevan demogelijkheden en kansen voorhet realiserenvan stedelijke
waterbalkons en het instellen van aparte stedelijke peilgebieden. Daarnaast is
overleg met gemeenten nodig over de bereidheid om via bestemmingsplannen
nieuwe ongewenste vormen van grondgebruik tegen te gaan.
Uitvoeringsprojecten
Hierbij kan verwezen worden naar de lopende tracéstudie voor wateraanvoerroute
Den Bommel - Middelharnis en Den Bommel-Ooltgensplaat. Nade gemaakte
tracé-keuze kan gestartworden met een integrale inrichtingsstudie naar de wijze
waarop de nieuwe wateraanvoerroute zou kunnen/moeten worden ingericht t.b.v.
de doelstellingen:(voor)zuivering, ecologische waterkwaliteit, waterberging,
waterconservering en kwelschermfunctie.
Communicatie
Communicatie van het waterstructuurplan isvan groot belang. Het
waterstructuurplan bevat een aantal aandachtspunten welkein eerste instantie
herkend en onderkend moeten worden door de betrokkenen. Pasdaarna is er
mogelijk zicht op draagvlak voor het meedenken en meewerken aan oplossingen.
Tijdens het opstellen van het waterstructuurplan ishier al de nodige aandacht
aan besteed.
In hetverlengde van het waterstructuurplan wordt voorgesteld om een
communicatieplan op te stellen. Daarbij moetworden aangesloten op lopende
communicatietrajecten, zoalsWB21.Hetcommunicatieplan moetbij voorkeur
gemeenschappelijk door het waterschap, het zuiveringsschap en de provincie
opgesteld worden.
In het communicatieplan moet aandacht worden besteed aan:de doelgroep(en),
de communicatiemiddelen, en de inhoud.
Devolgende doelgroepen kunnen worden onderscheiden:
o provincie;
o gemeente;
o agranschesector;
o natuurorganisaties;
o ingelanden.
Demiddelen die ter beschikking staan zijn:
waterstmctuurplan(gedruklendigitaal);
brochure;
lokalepersoftv:
inhoudelijkeprojecten:
loket,aanspreekpuntvoorpersoonlijkcontactviae-mailentelefoon.
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Hetwaterstructuurplan is alverspreid onder debelangen- en beheerorganisaties.
Eenbrochure isbij uitstek gesclüktom de problematiek onder een breed publiek
te verspreiden.
Aandacht in regionale kranten oflokale omroep ofTVis zeer geschikt om de
boodschap onder een breed publiek te brengen. Gedacht kan worden aan het
uitnodigenvande persbij de officiële presentatie van het waterstructuurplan.
Inhoudelijke projecten, zoals in dit hoofdstuk besproken zijn bieden een concreet
aanknopingspunt voor inhoudelijk overlegmet betrokkenen. In het kader van een
gemeenschappelijk uitgevoerd project kan intensief worden gecommuniceerd.
Een loket isvan belang om ervoor te zorgen dat men direct voorinformatie of
vragen ergens terecht kan.Voorafmoet wel duidelijk zijn hoelang het loket in
stand wordt gehouden.
Proiectenprogramma Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden
Voor deAlblasserwaard enVijfheerenlanden zijn als uitvoering van het
waterstreefbeeld de onderstaande onderzoeken van belang. Opbasis van de
verkregen onderzoeksresultaten volgen later keuzen met betrekking tot zowel de
uit tevoeren maatregelen alsde planning.Voorde onderzoeken geldt in het
algemeen dat hierbij het Hoogheemraadschap en het Zuiveringsschap
samenwerken. Deverdeelsleutel van de kosten zalvoor de verschillende
onderzoeken nog nader moeten worden bepaald,
ï.
Een studie naar het benutten van de kwel, zoals die reeds in het
Gebiedsgericht plan isbenoemd. Tevens omvat deze studie onderzoek
naar de meest kansrijke plekken voor hetvasthouden van schoon
kwelwater in deVijfheerenlanden en het nagaan opwelke wijze dit water
kan worden geïsoleerd van minder schoon water in de omgeving, welke
mogelijkheden er zijn voor aanpassing van de begrenzing van de
peilgebieden en opwelkewijze de schone kwel kanworden benut,
bijvoorbeeld voor aanwezige ofvoorgenomen natuurgebiedjes. In tweede
instantie omvat dit onderzoek het opstellen van een planvan aanpak.
2.
Verleggen inlaatpunten naar het oosten om de eventuele
watertekortproblematiek aan te pakken.
Voordeze studie worden de eerste voorbereidingen reeds getroffen.
3.
Demogelijkheden voor anticiperend peilbeheer. Onderzoek naar
rendement, haalbaarheid (opwelke termijn) en gevolgen (schade aan
waterlopen en omgeving) van anticiperend peilbeheer.
4.
Demogelijkheden van het inzetten van flexibel peilbeheervoor de
aspecten watertekort, waterkwaliteit en bodemdaling. Onderzoek naar
rendement, haalbaarheid (opwelke termijn) en gevolgen (schade aan
waterlopen en omgeving) van flexibel peilbeheer.
5.
Het realiseren van meer openwater in de peilgebieden is een proces voor
de komende 50jaar. In totaal wordt het tekort aan openwater momenteel
geschat op 300 ha.
Tevens moet onderzochtworden wat de kosten en mogelijkheden zijn bij
afwenteling van hetwateroverschot opandere (aanliggende) peilgebieden
ofop de rivier. Opdeze manier zaleen volledige afweging van
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maatregelen binnen de tritsen (dus inclusief afvoeren) mogelijk worden.
Ditonderzoek behelst in eerste instantie beantwoording vanvragen als:
waar moet nieuw openwater komen, inwelkevorm en inwelk oppervlak
met gelijktijdig onderzoek welke nevenfuncties (functiecombinaties)
daarbij mogelijk zijn. In tweede instantie omvat dit onderzoek het
opstellen van een plan van aanpak met een omschrijving van projecten
dieafzonderlijk worden opgepakten een fasering in de tijd.
Onderdeel van dit onderzoek zijn devolgende deelonderzoeken:
A.
Onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor het toevoegen
van extra open water in bestaand stedelijk gebied.Dit onderzoek dient
gekoppeld te worden aan lopende ofnieuw te starten projecten voor
stedelijke herstructurering in het kadervan de investeringsregeling
stedelijke vernieuwing. Vervolgens de concreet gemaakte voorstellen
opnemen in de plantrajecten van de intergemeentelijke structuurvisie.Bij
dit onderzoek issamenwerking met gemeenten noodzakelijk.
B.
Onderzoek naar de mogelijkheden om nieuw open water te
creëren in de randzone Alblasserwaard.
Dat houdt in het opsporen van de kansen om nieuw open water op de
verschillende plekken te combineren met hetverbeteren van de
recreatieve functie, zuivering van oppervlaktewater en de aanleg van
nieuw groen.Tevens houdt dat in het concretiseren inde vorm van
locatie-en inrichtingsvoorstellen en het opnemen van dit onderzoek in
het plantraject voor de randzone Alblasserwaard in het kader van de
regionale structuurvisie. Bijdit onderzoek is samenwerking met
gemeenten noodzakelijk.
C.
Onderzoek naar demogelijkheden om nieuw open water te
creëren op,direct binnen ofdirect buiten de rodecontour, die gemeenten
en provincie om het stedelijk gebied gaan leggen. Devoorkeur is direct
binnen de contour, zodat de kosten van nieuw open water onderdeel
kunnen uitmaken vande exploitatieopzet van deplanontwikkeling voor
stedelijke uitbreiding. Ditonderzoek kan deels overlappen met het
onderzoek naar water in de randzone van deAlblasserwaard. Bij dit
onderzoek issamenwerking met gemeenten noodzakelijk.
D.
Onderzoek naar de mogelijkheden nieuw openwater tecreëren in
het landelijk gebied. Bijdit onderzoek issamenwerking met de
gemeenten, agrarische sector en natuurorganisaties noodzakelijk.
Onderzoek naar de gewenste maatregelen ter verbetering van de
doorstroming in stedelijk gebied aan de zuidrand, bij het bebouwd gebied
langs de Graafstroom en ten zuidwesten van Goudriaan. Het onderzoek
dient mogelijke locaties in beeld te brengen alsmede dewijze van
uitvoering te beschrijven. Ook het opstellen van een plan van aanpak
behoort tot het onderzoek. Bijdit onderzoek issamenwerking met
gemeenten noodzakelijk.
Nader onderzoek naar de zoekgebieden ten behoeve van voorzuivering,
zoals die zijn aangegeven op dewaterstreefbeeldenkaart. Evalueren van
de mogelijkheden, waarbij de mogelijkheden voor multifunctioneel
gebruik van deze gebieden een belangrijke factor zullen zijn. Het
onderzoek omvat het bepalen van de exacte locatie, de gewenste
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inrichting van devoorzuiveringssystemen en de aan-en afvoerroutes van
het water. Ookonderzoek naar de koppelingvan deze gebieden met
zoekgebieden voor open water.
8.

Onderzoek opwelkewijze en waar in natuurgebieden invulling kan
worden gegeven aan de extra maatregelen om een hogere doelstelling
voor de waterkwaliteit teverkrijgen. Denkbare maatregelen zijn het
verbreden en verdiepen van watergangen, het aanleggen van brede
natuurvriendelijke oeverstroken en het aanpassen van het beheer. In
veivolg hierop omvat het onderzoek het opstellen van een plan van
aanpak.
Bijdit onderzoek issamenwerking met natuurorganisaties noodzakelijk.

9.

Onderzoek naar de concrete wensen en mogelijkheden voor bufferzones/stroken binnen natuurgebieden met het oogopoptimale hydrologische
omstandigheden in de natuurgebieden. Mogelijklieden zijn bijvoorbeeld
buffersloten met hoger peil en extensivering van het grondgebruik in het
hydrologische beïnvloedingsgebied. Bijdit onderzoek is samenwerking
met natuur- en landbouworganisaties noodzakelijk.

10.

Onderzoek opwelke wijze en waar in aandachtsgebieden met kansen voor
een hogerewaterkwaliteit (agrarische gebieden, ecologische
aandachtsgebieden en agrarische gebieden met natuur- en
landschapswaarden) invulling kan worden gegeven aan de extra
maatregelen om een hogere doelstelling voor dewaterkwaliteit te
verkrijgen. Degebieden waarvoor dit geldt zijn onder meer de ecologische
aandachtsgebieden en de agrarische gebieden met natuur- en
landschapswaarden. Totde mogelijke maatregelen behoren het verbreden
en verdiepen van watergangen, het aanleggen van brede
natuurvriendelijke oeverstroken en het aanpassen van het beheer.Tot dit
project behoort ookhet opstellen van een concreet plan van aanpak met
het stellen van prioriteiten en een planning.

11.

Onderzoek naar de mogelijkheden om de begrenzing van de peilgebieden
aan te passen aan de wens om in aandachtsgebieden met potenties voor
een hogerewaterkwaliteit die hogere kwaliteit te realiseren en een betere
scheiding tussen schoon en minder schoon water te bewerkstelligen. Tot
die gebieden behoren decategorieën 1en 2van de aandachtsgebieden
voor waterkwaliteit.

12.

Onderzoek naar de meest gewenste maatregelen voor het scheiden van
brak en zoet water in het gebied ten zuiden van Bleskensgraaf en
Molenaarsgraaf en het opstellen van een plan van aanpak.

13.

Uitvoering communicatieplan, in samenspraak met de reeds lopende
communicatietrajecten in het kader van de deelstroomgebiedsvisies.
Informeren van partijen en bekijken van mogelijkheden voor
samenwerking met een brede insteek. Mogelijk samenstellen van een
brochure.
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Hieronder isweergegeven hoe deplanning van de beschreven onderzoeken eruit
ziet
Onderzoek

Planning

i . B e n u t t e n kwel

actie uit h e t Gebiedsgericht plan, uitvoering in 2003

2.Verleggen i n l a a t p u n t e n

onderzoek in 2002 ;uitvoering in 2003-2004

3.Onderzoek anticiperend peilbeheer

2003-2004

4.Onderzoek flexibel peilbeheer

2003-2004

5.Realiseren open water, a. bestaand stedelijk

vanaf 2002

gebied
b.randzone, e r o d e contour, d.landelijk gebied
6.Verbetering d o o r s t r o m i n g

na 2004

7.Zoekgebieden voorzuivering

In c o m b i n a t i e m e t 5.

8.Hogere doelstelling waterkwaliteit

2004

natuurgebieden
9.Bufferzones n a t u u r g e b i e d e n

uitgevoerd in kader c o n v e n a n t

ïo.Aandachts-gebieden hogere waterkwaliteit

2004

i i A a n p a s s i n g begrenzing peilgebieden

uitgevoerd in kader peilbesluiten

12.Scheiden b r a k en zoet water

2004

i3.Uitvoering c o m m u n i c a t i e p l a n

vanaf september 2002
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