VERSLAG

DRIE PROCENT VAN NEDERLAND HEEFT TE HOGE KANS OP
INUNDATIE VANUIT REGIONALE WATEREN

Toetsingvande
NBW-werknormen
gereed:grote regionale
verschillen
DneprocentvanNederland loopteentehogekansopinundatievanuitregionalewatersystemen. De
totalewateropgaveomdezeregionalesystemenopordetebrengen,bedraagt2,5miljard euro,waarbijalléénwateroverlastwordtaangepakt.Dat blijktuitdeeersteuitkomstenvanhetiteratievetoetsingsprocesvandewerknormenvanhetNationaalBestuursakkoordWater.Deresultatenwerden
doorBertPijpersvande UnievanWaterschappenop13juni^epresenteerdopeenbijeenkomstvan
STOWAoverwateroverlast.
InhetNationaal Bestuursakkoord Water
zijn normen opgenomen dieper soort
grondgebruik aangevenwelkematevan
wateroverlast acceptabel is.Elk waterschap
heeft voorzijn eigen beheergebied moeten
onderzoeken hoehetervoorstaat.In septembervorigjaarzijn aldezegegevensaangeleverdbijdeUnievanWaterschappen,die
momenteeldelaatstehand legtaan haar
bevindingen. BertPijpers konde belangrijkstebevindingen allaten zien.

'Oporde'
Pijpers waszijn voordracht begonnen
metdestellingdat'het verstrekken vangele
laarzendegoedkoopsteensnelste oplossing
voortegionalewateroverlast is.Toetsingaan
dewerknormen leert waardielaarzen verstrekt moeten worden'.MarkvandeWouw
vanWaterschap DeDommel vroegzichaf
wat het begrip'oporde'inhoudt.Volgens
hem kaneenwatersysteem dat overstroomt
ook'oporde'zijn, mitsdeze overstromingen
geaccepteerd worden.Dat isdan ookhet uitgangspunt bijDeDommel.Het beheergebiedvandit waterschap bestaat vooreen
groot deeluit beekdalen. Overstromingen
zijn daareenonderdeel van het natuutlijke
proces.Aandehand vande uitgangspunten
kwam VanderWouwtotdeconclusiedat
eenwatersysteem bestopordekanzijn alser
ookoverstromingen plaatsvinden. Gezien
het beleid vanDeDommel zalhet aantal
overstromingen in 2015zelfs hogerzijn dan
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Vooralinhetzuiden van Zuid-Holland
en hetzuiden vanFlevoland wordt niet aan
dewerknormen voldaan.Maaraltedramatisch lijkt datniet tezijn:slechtsdrieprocentvanNederland lijkt ophet moment niet
aandienormen tevoldoen.
Uitgegevensdiedewaterschappen zelf
aanleverden,blijkt dat het'opotde brengen'
vandewatersystemen zo'n 2,5miljard euro
gaat kosten.Dekostenperwaterschap verschillenenorm, maardat kanookeengevolg
zijn vandemanier waaropdewaterschappenhun investering hebben berekend. Het
enewaterschap maakt eenruwe schatting,
hetanderegaatuit vangedetailleerdeprojecten.Ookworden kosten voorhet oplossen
vanverdroging,hetinvesteren in bijvoorbeeld
beeli rioleringen het reguliere beheer niet
meegenomen.
Maarbij integraleptojecten,diepogen
eerderewaterproblemen tegelijk optelosmeeishet toedelen van kosten een ingewiksen,
keldezaak.
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Dekaarttoontper blokvan 2.5 x2.5 kmhet
percentagemet een te hogekansop
wateroverlastvanuithetregionale
watersysteem(NBW werknorm).
De informatieisgebaseerdopde kennisen
inzichtenvan dewaterschappenin2005.
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nu.Nu overstroomt 5.000hectaregrond met
enigeregelmaat,in 2015zaldat 8.000hectare
zijn.Daarbij zijn dan welknelpunten die nu
instedelijkgebied liggen,opgelost. Omdat
in2050naarschatting 11.000hectarewel
eenszaloverstromen,moethiervoor ruimte
wordengecreëerd.Dat kanletterlijk gebeuren,maar ookdoor bijvoorbeeld grondeigenareneenvergoeding tegeven voor het
beschikbaar stellen van hun land.Voorhet
opordebrengen van het watersysteem is
optimalisatie nodig,maarookacceptatie
(vanenigeoverlast),aldusVanderWouw.
Dieacceptatieiseenspeerpunt voor het
programma LevenmetWater.Woordvoerder
CornéNijburg lietaandehand vaneenaantalvoorbeelden zien hoetegelijkertijd naar
innovatieve manieren wordtgezochtom
wateroverlast tevoorkomen éngeprobeerd
wordt burgersanders naarwater telaten kijken.

Schadevergoeding
Maarondanks dat begripendiemaatregelen kanhetsomsgebeuren dat water
schadevoorparticulieren oplevert.Volgens
netverhaalvanMathijs KokvanHKVLijn in
Wateriseengedeeltevandieschadenu al
verzekerd doordestandaard inboedel-of
opstalverzekering. Eenspecifieke verzekeringvooroverstromingsschade ismomenteelnognietmogelijk. Onlangs iseen
taskforce opgericht,bestaande uit afgevaardigden vandeministeries vanVerkeeren
Waterstaat,BinnenlandseZaken enEconomischeZakenén hetVerbond vanVerzekeraarsdiedemogelijkheden endevormvan
20n verzekeringgaat onderzoeken.

ACTUALITEIT

Wet verbrede
rioolheffing naar
Tweede Kamer
Hetwetsvoorste!gemeentelijkewatenaken 15op
ïpjuni naardeTweedeKamer^estuurd.Indit
wetsvoorste!wordtdeverbredingvanhet
^emeenrelijkerioolrechttoteenbesremmtryshejjinlg(gereigeld.Hiermeekunnengemeenten
ookvoorzieningenbekostigenvoorregenwaterafvoerendeaanpakvan^rondwaterproblemen
illbebouwdgebied.Tevenskrijgen.gemeenten
viaeenzorgplichteen/ormeleroltoegekendin
deaanpakvanstedelijke^rondwaterproblemen.
Het wetsvoorstelgaatuit vandeverantwoordelijkheid vandeperceelseigenaar voor
maatregelen opheteigen terrein.Alsin
bebouwdgebied debestemmingvande
grond leidt totstructureel nadeligegevolgen
voordegrondwaterstand, krijgt degemeente
eenzorgplicht.Ditbetekentdatdegemeente
maatregelen moetnemen waarmeedeproblemenzoveelmogelijk voorkomen worden.
Dezegemeentelijkezorgplichtgeldt alleen
alshetgaatom maatregelen diedoelmatig

zijn enniet totdeverantwoordelijkheid van
hetwaterschapofprovinciebehoren.
Ookwordt -volgens hetwetsvoorsteldegemeenteverantwoordelijk voordedoelmatige inzameling vanafvloeiend hemelwater,voorzoverdeperceelseigenaar dit water
zelfnietkanverwerken.Degemeente krijgt
debevoegdheid omviaeen verordening
regelstestellenaan het regen-en afvalwater
datperceelseigenaren aandegemeente willenoverdragen.Dezezorgplicht isgeen
plicht totgescheiden afvoer van regenwater.
Tenslottegeefthetwetsvoorstelaandat
allevoorzieningendiedirectofindirect
samenhangen metdegemeentelijke stelsels
voorafvalwater, hemelwaterengrondwater
uitdeverbrederioolheffing kunnen worden
bekostigd.Dewettelijke verplichtingendienu
geldenvoorgemeentelijke rioleringsplannen
worden tevensvantoepassingopgemeentelijkevoorzieningen voor regenwaterinzameling
enaanpakvan grondwaterproblemen.
DeVerenigingvan Nederlandse
Gemeenten istevreden met dit wetsvoorstel.
Hetvoorstelendebijbehorende Memorie
vanToelichting laten voldoende mogelijkheden tot beleidsvrijheid voorgemeenten.
DeVNGneemt binnenkort een definitief
standpunt inenzalditaandeTweede
Kamerkenbaar maken. ^

Hetverbredenoolrechtmagvoormeerdanrioleringgebruiktworden.

Kokziet viermogelijkheden. Indeeerste
plaatsgéénverzekering;dehuidigeWet
TegemoetkomingSchadeblijft bestaan die
slachtoffers géénrechtgeeft opuitkering,
maarwelgelduitkeertalseensoort gunst.
Detweedemogelijkheid ishet formaliseren
vandezewet,zodatduidelijk wordt wanneer
welenniet wordt uitgekeerd.Een andere
mogelijkheid ishet instellen vaneen
publiek fonds waaraan bijvoorbeeld de
waterschappen eenbijdrage leveren.Alslaatstemogelijkheid ziet Kokweleenverzekeringénmaximale betrokkenheid vandeverzekeraars,waarbij deoverheiddefunctie van
eenvangnet krijgt. Deuit tekeren schadebedragen kunnen bijeengrote overstroming
namelijk zohooguitvallen datdievooreen
verzekeraar niet meerzijn optebrengen.De
verzekeraarszoudendan moeten kunnen
terugvallen ophet Rijk. f
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