ACHTERGROND

Totstandkoming
eerste landelijke
toetsingskaart
NBW-werknormen
In2003isinhetNationaal Bestuursakkoord
Water(NBW)afgesprokendatdewaterschappenhetregionalewatersysteemmoetentoetsen
aanwerknormenvoorinundatievanuithet
oppervlaktewater. Inseptember2005presenteerdendewaterschappendeeerstetoetsingsresultaten.Omeenbeterbeeldtekrijgenvanderuimtelijkespreidingvanderegionalewateroverlast,
gafde UnievanWaterschappenHydroLo,gic
opdrachtomdetoetsingsresultatenvande
afzonderlijke waterschappensamen tevoedenin
éénlandelijke kaart.Dezekaartmoestbijvoorkeuruniformzijnendoordewaterschappen
wordengedragen. Eenheleopgave,aangezien
elkwaterschapeigenmethodenentechnieken
heefttoeaepastomhetbeheersgebiedtetoetsen
aandeNBW-werknormen.
InhetNBWzijn normen opgenomen die
pertypegrondgebruik aangeven welkekans
opinundatie vanuit het oppervlaktewater
acceptabel is.Detoetsingaandeze normen
wordtalseen iteratiefprocesgezien.Datwil

zeggendatdetechnische invulling voortbouwt opdeervaringen en inzichten vande
waterschappen tijdens en nade uitvoering.
Omdat in het NBWgeen uitsluitsel wordt
gegeven overdetoetepassen methodiek en
hetdetailniveau, heeft elkwaterschap tijdens het toetsingstraject eigen keuzen
gemaakt met betrekking totdeinzet van
modellen,rekenmethoden en gehanteerde
uitgangspunten. Binnen het project Landelijke kaart isondanks dezediversiteit eenzo
uniform mogelijk, landsdekkend endoorde
waterschappen gedragen kaartbeeld ontwikkeldwaaropisweergegeven welkelocaties
nietvoldoen aande NBW-werknorm.
Om 16verschillende toetsingsresultaten
tekunnen presenteren ineen uniform kaartbeeld istijdens het project intensiefsamengewerkt metdewaterschappen.Tijdens een
eerste bijeenkomst zijn deideeënen wensen
vandewaterschappen overhetdoel,de
inhoud endepresentatievorm vandekaart
geïnventariseerd. Omdewensen vande
waterschappen ookin het vervolgtraject
optimaal meetekunnen nemen, isgedurendedeontwikkeling vandekaart actief
samengewerkt meteenkerngroep bestaande
uit afgevaardigden vanvijf waterschappen:
DeDommel,GrootSalland,RoerenOvermaas,Delfland enHollands Noorderkwartier.Dezevormeneen representatieve vertegenwoordiging vandeverschillende in
Nederland voorkomende watersystemen en

gehanteerde toetsingsmethoden. Gedurende
drie bijeenkomsten metdekerngroep zijn
verschillende methoden voorde landelijke
kaart beproefd en isopbasisvande resultatendedefinitieve werkwijze vastgesteld.
Tijdens deontwikkeling vandekaart
bleeknogmaalsdegrotediversiteit in toetsingsmethodieken. Debelangrijkste verschillentussendewaterschappen zijn:het toetsen
opverschillendedetailniveaus,het toepassen
vanverschillendemodellenen methoden,
hetwelofniet meenemen vandebeoordelingvandeaanvaardbaarheid vandeberekendeaandachtspunten (beheerdersoordeel)
enhetgebruik vanaanvullende normen.
Omdediversetoetsingsresultaten tepresenteren ineen uniforme landelijke kaart,is
samen metdekerngroepgezochtnaareen
objectieve methode.Demethode moest bij
voorkeur hetverliesvanwaardevolle,ruimtelijke informatie perwaterschap minimaliseren.Daarnaast washet belangrijk omaan
tesluiten bij hetdetailniveau vandetoetsingsresultaten vanallewaterschappen.

Twee landelijke kaarten
Inoverlegmetdewaterschappen is
besloten tweekaarten tevervaardigen:een
landelijke kaart met informatie pet waterschapeneendetailkaart met informatie per
vierkant van2,5bij 2,5kilometer. De informatieuitdewaterschapskaart is afkomstig
uitdeenquêtediedewaterschappen hebben

ToetsiryskaortNBW-werknormen.Deinformatieis^ebaseerdopdekenniseninzichtenvaniewaterschappenvanseptember2005.
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Dekaarttoontperwaterschap hetpercentagevan het
gebiedmeteente hoge kansopwateroverlastvanuithet
regionalewatersysteem (NBWwerknorm)eneen schatting
vandeinvesteringen omde kansopwateroverlastopeen
aanvaardbaar niveautebrengen.
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Dekaarttoontpervierkantvan2.5x2.5 kmhet
percentage meteente hoge kansopwateroverlast
vanuithet regionalewatersysteem (NBWwerknorm).

voldoendeaandacht zalmoeten worden
besteed aanhetverderafstemmen vande
geleverdebasisgegevensen toegepaste
methoden.Ookwerd het belangvan het
actueel houden vandekaarten benadrukt,
omtekunnen monitoren inhoeverredeverwachtewateroverlast inhet regionale watersysteem afneemt in relatietotdevoortgang
inanderebeleidsthema's,zoals verdroging
endeKRW. f
Voormeerinformatie:(033J4753535.

Wateroverlastin2004(foto:MemdertvanDijk).
ingevuld voorhet rapport Resultaten iteratiefproces toetsingwerknomen. Dedetailkaart isontwikkeld opbasisvandewaterschapsspecifieke resultaatkaarten vande
NBW-toetsing.Beidekaarten zijn gebaseerd
opdekennisen inzichten vandewaterschappen vanseptember2005.
Delinkerkaart toont hetbeeldmet het
resultaat perwaterschap.Dekaartgeeft het
percentagevanhetwaterschapsgebied dat
nietvoldoeteneenschattingvandekosten
omonaanvaardbarewateroverlastwegte
nemen.Demanierwaaropdebenodigde
investeringen worden bepaald,verschiltaanzienlijk perwaterschap.Hetenewaterschap
gaatuitvaneenzeergroveschattingvande
schade,hetanderewaterschapgaatuitvan
eenconcreteuitgewerkteprogrammeringvan
projecten.Daarnaastzijn erwaterschappen
diebijdeschattingvandeinvesteringen zijn
uitgegaanvanintegraleoplossingen waarbij
naastwateroverlastookGGOR-enKRWaandachtspunten worden meegenomen.
Derechterkaart geeft dedetails.Deze
kaarttoont pervierkant van2,5bij2,5kilometer het percentage meteen tehogekans
opwateroverlast vanuit het regionale watersysteem.Dekaartgeeft nietdelocatiesaan
waar maatregelen worden uitgevoerd om
knelpunten binnen het beheersgebied opte
lossen;diegegevenswaren niet gebiedsdekkend beschikbaar. In hoeverredeze wateroverlastookonaanvaardbaar is,verschilt van
gebied totgebied.Oplandelijke schaalgaat
hetgemiddeld genomen omongeveerdrie
procent van hetoppervlak dat inbeheeris
bijde waterschappen.
Tijdenseenafsluitende bijeenkomst met
allewaterschappen bleekdatdekaarteneen
voldoendeherkenbaar landelijk beeldopleverenenergeenbezwarenzijn tegen publicatie.

Actueel houden
Dankzij desamenwerking met dewaterschappen heeft tijdens dit project eeneerste

convergentieslag plaatsgevonden waarinz6
verschillende resultaatkaarten zijn samengevoegd tot eenuniform, landelijk beeld
met NBW-toetsingsresultaten.Tijdens de
afsluitende bijeenkomst bleekdatde waterschappen positiefzijn overde ontwikkelde
kaarten.Zijgavenaandatdekomende tijd

L.Reichard en M. Spijker
(Hydrologie), G.Tromp (Waterschap Groot-Salland), B. Pijpers
(Unie van Waterschappen)
Zie ook het artikel Toetsing van de
NBW-werknormen gereed:grote regionale verschillen' uit nummer 13van 30
junijL

ACTUALITEIT

'Waterplatfbrms, moeten regionaal
waterbeheergaanorganiseren
Waterprojecten diemoetenvoorkomendatNederland lastkrijgtvandestijgendezeespiegelen
toenemendeneerslaghoeveelhedenzirtenquaorganisatievaakslechtinelkaar.Deorganisatie
zouovergenomenmoetenwordendoorregionalewaterplarforms metdaarinallerelevantebelangengroepen.Hogereoverhedenmogenalleenvoorwaardenstellen,maardraaien nietactie/meein
hetoverleg.DitsteltpromovendusHasseGooseninzijnproejschri/t'Ruimtelijk waterbeheer',
waarophijkortvoordezomerpromoveerdeaandeVnjeUniversiteitvanAmsterdam.
Deurgentie vanwaterprojecten isvolgensGoosenvaakniet hooggenoeg,de
juiste partijen worden nietallemaalvoldoendebetrokken ende financiering en
hetjuridische kaderzijn niet inorde.De
technisch-inhoudelijke kant isvaakwél
goedoporde.Goosen introduceert regionalewaterplatforms alseenmanier om
waterprojecten teorganiseren.Indeze
platforms zijn allerelevante belangengroeperingen vertegenwoordigd.Zelfmoeten
zij totoplossingen komen voor problemen
diehet lokaleniveau overstijgen. Dehogereoverheden kunnen weliswaar voorwaarden stellen,maardraaien verder niet actief
meeinhetoverleg.
VolgensGoosen isdeze platformbenaderingkansrijkvoordeinvoering van
ruimtelijk waterbeleid. Kenniswotdtinde
platforms ingebracht enonderling uitgewisseld viarelatiefeenvoudige,flexibele en

gebruiksvriendelijke instrumenten. De
promovendusmeentdatgrote,complexe,
technisch-analytisch geïntegreerdesystemen vaakniet functioneren in waterprojecten.
Inzijn onderzoek ontwikkelde Goosen
eensysteem voorinteractief ontwerpen.
Opbasisvaneengeografisch informatiesysteem kunnengebruikers hun waardering voorverschillend landgebruik aangeven incombinatie met het grondwaterregime.Vandiewaarderingen worden kaartengemaakt.Ovetgebieden waar
voorverschillendepartijen op verschillendemanieren voordeelvalttehalen, kunnenconflicten ontstaan.Hetsysteem geeft
dit alineenvroegstadium aan.Dekracht
vandit systeem ligt indeeenvoud,aldus
Goosen.•"
Voormeerinformatie:(020)5985660'.
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